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Sodni register
LJUBLJANA

Rg-10146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07270 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SNIG INGENEERING, Podjetje za
inženiring, gradbeništvo, trgovino in prevozništvo, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17667/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti, prokuro in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5620791
Osnovni kapital: 1,519.510 SIT
Ustanovitelj: Jandrič Branko, Ljubljana,
Pregljev trg 5, vstop 5. 2. 1992, vložek
1,519.510 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristki Gosak Justina, Logatec, Gozdna pot
3, in Papazovski Sonja, Ljubljana, Steletova
2, imenovani 18. 5. 1995.
Dejavnost: storitve: antikorozivno vzdrževanje, zaščita in konzerviranje kovinskih,
lesenih in gradbenih površin, ladij, konstrukcij, plovnih objektov, strojev, tlačnih
posod, rezervoarjev in opreme; kemično in
mehanično čiščenje v gradbeništvu, ladjedelništvu in kovinski industriji; pobiranje,
transport in deponiranje naftnih in drugih
onesnaženj, ki nastanejo kot stranski produkt pri opravljanju del antikorozivne zaščite; varjenje v gradbeništvu, ladjedelništvu
in kovinski industriji; storitve v cestnem
prometu – prevoz potnikov in blaga; turistično posredovanje – turistične agencije;
gostinske storitve na področju namestitve in
prehrane; organiziranje sejemskih prireditev in razstav; kompenzacijski posli na področju vseh registriranih dejavnosti; prodaja dnevnega in periodičnega tiska; projektiranje in sorodne tehnične storitve; projektiranje gradbenih objektov; ostalo projektiranje; inženiring; geološke raziskave;
izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija in popravilo visokih gradenj, nizkih gradenj in
hidro gradenj; inštalacijska in zaključna dela gradenj v gradbeništvu; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi.
Rg-10147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07856 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PRIS CONSULTING, projektiranje
informacijskih sistemov, d.o.o., Ljublja-
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na, sedež: Linhartova 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12190/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5487226
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Andrej, Ljubljana, Clevelandska 21; Pitamic Viktor, Ljubljana, Žorgova 88; Ravnik Stane, Domžale,
Peternelova 20; Tomše Franc, Domžale, Stobovska 11b, in Vožič Bogdan, Domžale,
Ljubljanska 80, vstopili 1. 2. 1991, vložili
po 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pitamic Viktor, Ravnik Stane, Tomše Franc in
Vožič Bogdan, razrešeni 14. 5. 1994 kot
zastopniki in imenovani za direktorje, ki
zastopajo družbo z omejitvijo, da za sklenitev vseh pravnih poslov v tolarski vrednosti
nad 10.000 DEM po prodajnem tečaju Banke Slovenije potrebujejo soglasje skupščine.
Dejavnost družbe se zoži za: raziskovalno razvojne storitve v gospodarskih dejavnostih.
Dejavnost družbe se razširi za: raziskovalno razvojne storitve; trgovino na debelo
in drobno z neživilskimi proizvodi, vozili,
deli in priborom; zastopniške, agencijske,
posredniške in komisijske storitve v trgovini; ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; finančni inženiring; storitve obdelave podatkov; izobraževanje s področja računalništva in informacijskih sistemov.
Dejavnost se odslej glasi: raziskovalno
razvojne storitve, zlasti: izdelava in trženje
informacijskih orodij ter svetovanje in inženiring pri izgradnji računalniško zasnovanih informacijskih sistemov; uvajanje in
vzdrževanje informacijskih sistemov; izvajanje in trženje računalniških storitev; raziskovalno razvojna dejavnost s področja informatike; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi, vozili, deli in priborom; zastopniške, agencijske, posredniške
in komisijske storitve v trgovini; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
finančni inženiring; storitve obdelave podatkov; izobraževanje s področja računalništva in informacijskih sistemov.
Rg-10148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12561 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ORBICO, trgovina, uvoz, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje 89,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in nadzorni svet
s temile podatki:
Matična št.: 5315166
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: SBJ ORBICO AG, Swit-
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zerland, Schiltstrasse 29, Glarus, vložek
1,283.400 SIT, Orehovec Marjan, Ljubljana, Savlje 40, vložek 40.200 SIT, Polajnar
Bogomir, Ljubljana, Belačeva 7, vložek
35.400 SIT, Majnik Leon, Ljubljana, Potokarjeva 63, vložek 35.400 SIT, Ceglar Branko, Ljubljana, Marentičeva 4, vložek 35.400
SIT, Proje Leon, Ljubljana, Gospodinjska
13, vložek 40.200 SIT, in Muller Žani, Ljubljana, Slapnikova 6, vložek 30.000 SIT, vsi
vstopili 1. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Roglič Branko,
Polajnar Bogomir in Ceglar Branko, vstopili 23. 3. 1994.
Rg-10149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02193 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ART LINE, design, d.o.o., Mengeš,
sedež: Dolinškova 28, Mengeš, pod vložno
št. 1/04777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, deležev,
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5333644
Firma: STUDIO ARTLINE DESIGN,
d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO ARTLINE,
d.o.o., Mengeš
Sedež: Mengeš, Šubljeva 28
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Behrič Handi in Behrič
Mojca, oba iz Mengša, Šubljeva 28, vstopila 15. 1. 1990, vložila po 757.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se dopolni z naslednjim: grafične storitve (tisk, fotokopiranje); založništvo; gostinske usluge; posredovanje pri
prodaji nepremičnin; gradbeništvo in zaključna dela v gradbeništvu.
Dejavnost družbe se odslej glasi: grafične storitve (tisk, fotokopiranje); oblikovanje tržnih publikacij (grafično in industrijsko oblikovanje); založništvo, založniške
usluge, likovna oprema, vključno s tiskom
za propagando lastne dejavnosti; organiziranje, postavitev, aranžiranje sejmov in drugih oblik prikazovanja s področja gospodarstva, kulture in turizma; izdelava celostne podobe podjetij, z vsemi tržnimi artikli
(zaščitni znak, logotip in vsi tržni artikli);
izdelava svetlobnih reklamnih panojev in
drugih reklamnih tabel; projekti razsvetljave mest z realizacijo (vse vrste prireditev);
gradbeništvo in zaključna dela v gradeništvu; projekti elektro instalacij in napeljave;
izdelava unikatnih svetil; nudenje uslug s
področja marketinga; storitve notranjega posredništva; avdiovizualne in grafične storitve s področja reklame in propagande; trgovina na malo in veliko prehrambenih in neprehrambenih izdelkov; gostinske usluge;
posredovanje pri prodaji nepremičnin; zastopanje tujih partnerjev; uvoz in izvoz neprehrambenih proizvodov.
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Rg-10150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07264 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TOPCOMMERCE, podjetje za razvoj, proizvodnjo, inženiring in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 126,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06479/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5358809
Firma: ALTEK, podjetje za razvoj,
proizvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,510.420 SIT
Ustanovitelj: Cattonaro Livio, Ljubljana, Miheličeva 13, vstop 30. 3. 1990, vložek 1,510.420 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Cattonaro Silva, Ljubljana, Miheličeva 13, imenovana 18. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost firme se razširi še na: poslovne storitve – zaščita avtorskih pravic ipd.
Celotna dejavnost firme je: proizvodnja
električnih, elektronskih in elektromehanskih elementov, naprav in sistemov; proizvodnja merilne in regulacijske opreme ter
sredstev za upravljanje in avtomatizacijo v
industriji in prometu; projektiranje in inženiring z organizacijo pri izgradnji naprav in
sistemov; trgovinsko zastopanje in posredovanje, poslovno svetovanje in marketing;
poslovne storitve – zaščita avtorskih pravic
ipd.; turistično posredovanje in organiziranje potovanj, izletov in drugih turističnih
aranžmarjev, vključno z organiziranjem ter
izvajanjem prevoza blaga in potnikov; organiziranje kulturno-umetniških prireditev;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi.

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo z porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7411 Pravno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000 Storitve
javne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-10155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12572 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ASKOGRAD, gradbeništvo, trgovina in prevozi, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Goriška 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/20540/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5708532
Firma: ASKOGRAD, gradbeništvo, trgovina in prevozi, d.o.o., Šmarje Sap
Skrajšana firma: ASKOGRAD, d.o.o.,
Šmarje Sap
Sedež: Šmarje Sap, Trdinova 3
Osnovni kapital: 1,636.514,70 SIT
Ustanovitelja: Begulić Husein, Šmarje
Sap, Trdinova 9, vstopil 20. 10. 1992, in
Begulić Ajas, BiH, Bihać, 26. divizije 6,
vstopil 8. 6. 1994, vložila po 818.257,35
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-10156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12700 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa FIDUCIA, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter druge storitvene
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Poljanska
52, sedež: Poljanska 52, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07410/0 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
zastopnika in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5385717
Osnovni kapital: 7,170.000 SIT
Ustanoviteljica: Kalan Polona, Ljubljana, Poljanska 52, vstop 28. 5. 1990, vložek
7,170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Irena, izstop 13. 4. 1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Jenko Ireni, ki je bila razrešena 13. 4. 1994
kot namestnica direktorja.

Rg-10154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12465 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MIMOZA, Podjetje za gojitev in
prodajo rastlin ter tehnične opreme, elektrostrojev, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Sinja Gorica 35,
Vrhnika, pod vložno št. 1/15525/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5856469
Firma: PRAZNIK IN OSTALI, gojitev
in prodaja rastlin, d.n.o.
Skrajšana firma: PRAZNIK IN OSTALI, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Praznik Marjan, vstopil
6. 1. 1992, in Praznik Mihaela, vstopila 9. 6.
1994, oba iz Ljubljane, Mirje 1, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-10158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07072 z dne 6. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KARLIN – TEAM, Trgovinsko, izvozno-uvozno in servisno podjetje, d.o.o.,
Wolfova 3, Ljubljana, sedež: Wolfova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18549/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5662125
Firma: KARLIN TEAM, Trgovsko in
servisno podjetje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KATEM, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Karlin Uroš, vstopil 3. 4.
1992, in Karlin Irena, vstopila 3. 5. 1994,
oba iz Ljubljane, Wolfova 3, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-10153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15480 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MIROPROMET, Zasebno podjetje
za zastopanje, komisioniranje, servisiranje, trgovina na debelo in drobno in varovanje premoženja in ljudi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brodarjev trg 15, stan V/60,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16399/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5606071
Firma: MIROPROMET, Zastopstva,
trgovina in varovanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,679.000 SIT
Ustanovitelja: Popović Mirko, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 74, in Jotanović
Mirko, Ljubljana, Brodarjev trg 15, vstopila
12. 3. 1992, vložila po 839.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
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Rg-10159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07275 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RAČUNOVODSKI INŽENIRING
SAŠA, Podjetje za računovodski, finančni, ekonomski inženiring in svetovanje,
d.o.o., sedež: Clevelandska 25, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5368081
Firma: SAŠA, Podjetje za računovodski, finančni, ekonomski inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAŠA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,995.000 SIT
Ustanovitelji: Cvet Rozalija, izstopila
6. 5. 1994; Fux Saša, Ljubljana, Clevelandska 25, vložil 897.750 SIT; Fux Katjo, Ljubljana, Bratovževa pl. 34, vložil 199.500 SIT,
in Kranjc Mihael, Ljubljana, Clevelandska
25, vložil 897.750 SIT, vstopili 3. 4. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Cvet Rozaliji, ki je bila razrešena 11. 5.
1994.

Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe.

Kraigherjeva 18, vstopil 16. 5. 1990, vložil
225.000 SIT, ter Aljančič Marko in Matičič-Aljančič Nataša, oba iz Domžal, Potočnikova 18, vstopila 12. 5. 1993, vložila po
637.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-10160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07238 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO-LEAL, export-import, trgovina in posredništvo, d.o.o., Ljubljana,
Grič 5/a, sedež: Grič 5/a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13664/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5540844
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lebar Alojzij, Ljubljana,
Grič 5/a, vstop 31. 3. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 55302 Dejavnost 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312

Rg-10161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01718 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa M. ŠIMENC, Tekstilna galanterija
in trgovina, d.o.o., Kidričeva 27, Trzin,
Mengeš, sedež: Kidričeva 27, Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/22390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5755441
Osnovni kapital: 16,175.429 SIT
Ustanovitelja: Šimenc Marija Ivana, Trzin, Mengeš, Kidričeva 27, vložila
4,048.000 SIT, in Markscheffel Horst, Hamburg, Nemčija, Esplanade 23, vložil
12,127.429 SIT, vstopila 12. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-10162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07244 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa INKI, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Linhartova cesta 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5385270
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zidar Anton, Cerknica, Hacetova 19, vstop 27. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08596 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SIMA, Podjetje za poslovne in ekonomske storitve, trgovino, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Domžale, Kraigherjeva
18, sedež: Kraigherjeva 18, Domžale, pod
vložno št. 1/08120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5714257
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Matičič Alojzij, Domžale,

Rg-10164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07299 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ARX, podjetje za posebne oblike izobraževanja in svetovanja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gornji trg 24, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5605679
Osnovni kapital: 1,543.875 SIT
Ustanovitelja: Simonič Vidrih Mateja,
vstopila 25. 11. 1991, in Simonič Anton,
vstopil 17. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Gornji
trg 24, vložila po 771.937.50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-10166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07235 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PETRIČ, export-import, trgovina
in posredništvo, d.o.o., Vrhnika, Verd 87,
sedež: Verd 87, Vrhnika, pod vložno št.
1/13687/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5540836
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Niko, Vrhnika, Verd
87, vstop 2. 10. 1991, vložek 1,516.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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 kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
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ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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 kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

d.o.o., Ljubljana, sedež: Gornji trg 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18222/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5854326
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 11

Rg-10167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04787 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ACTIVIA-BOX, trgovsko podjetje,

Rg-10172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07215 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SENEC, trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz, inženiring, d.o.o., Trg zbora odposlancev 63, Kočevje, sedež: Trg zbora
odposlancev 63, Kočevje, pod vložno št.
1/13671/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5557577
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Koršič Milan, Trebnje, Goliev trg 10, vstop 8. 10. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12554 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Šmid–ST – inženiring, Podjetje za
trgovino, servis, zastopstva, izvoz uvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Sojerjeva 44,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5652111
Firma: ŠMID-ST-inženiring, trgovina,
servis, zastopstva, izvoz uvoz, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: ŠMID-ST-inženiring,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,638.000 SIT
Ustanovitelj: Šmid Srečo, Ljubljana, Sojerjeva 44, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,638.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15627 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GOLOB, Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Učakar 132, sedež: Ul. bratov Učakar 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20219/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5648807
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Negovan, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 132, vstop 26. 10.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-10179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15614 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa F 40, Proizvodnja, trgovina & storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova
89, Ljubljana, pod vložno št. 1/17069/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter
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uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5701350
Sedež: Ljubljana, Kozakova 55
Osnovni kapital 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Dermastja Gregor, Ljubljana, Kozakova 55, vstop 8. 3. 1992, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

vanj ter dajanja in uporabe informacij in
znanja v gospodarstvu in znanosti, storitve
faktoringa, zastopanje tujih firm, finančni
inženiring in druge storitve; pridobivanje in
odstopanje pravic industrijske lastnine ter
znanja in izkušenj (know-how); proizvodnja tekstilnih in pletenih izdelkov.

Rg-10199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12430 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ARHITEKTURNI BIRO ŠTRUKELJ, Podjetje za projektiranje in oblikovanje, d.o.o., V Murglah 119, Ljubljana, sedež: V Murglah 119, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11343/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5488303
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štrukelj Andreja, Ljubljana, V Murglah 119, vstop 21. 1. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12398 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SOMAR, Podjetje za proizvodnjo,
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 7, sedež: Tržaška 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5397502
Osnovni kapital: 1,515.500 SIT
Ustanovitelja: Al Nawas Marija, vstopila 22. 6. 1990, in AL Nawas Arkan, vstopil
7. 6. 1993, oba iz Ljubljane, Tržaška 7, vložila po 757.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost: proizvodnja tekstilnih in pletenih izdelkov; trgovina na debelo in drobno z živili in neživilskimi izdelki; posredovanje pri trgovini na debelo in drobno z
živili in neživilskimi izdelki; ekonomske,
finančne in računovodske storitve; finančni
inženiring, vodenje knjigovodstva, svetovanje in izobraževanje s področja računovodstva, financ, davkov in drugo; opravljanje vseh vrst finančno posredniških poslov,
zastopanje firm; prostorsko in urbanistično
planiranje in projektiranje, projektiranje
gradbenih objektov; dejavnost projektiranja
in planiranja s področja krajinske arhitekture; izdelava tehnične dokumentacije; inženiring s področja gradenj, strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; ekonomska propaganda;
organiziranje in izvedba reklamnih akcij in
sejmov; gostinske in turistične storitve; storitve prehrane, nastanitve; turistično posredovanje, turistična agencija; grafična dejavnost in založništvo; dejavnost s področja
zdravstvene nege in vzgoje; dejavnost s področja negovalne in dekorativne kozmetike
ter pedikure; nabava in prodaja na debelo in
drobno semena in sadik vseh vrst, umetnih
gnojil in zaščitnih rastlinskih sredstev, inženiring s področja krajinske arhitekture;
proizvodnja in vzgoja rastlin vseh vrst ter
prodaja le-teh na debelo in drobno.
Zunanjetrgovinska dejavnost: posebne
oblike zunanjetrgovinskega prometa, določene z zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju, kot so: dolgoročne proizvodne
kooperacije, kompenzacijski posli, nakup
blaga v tujini zaradi prodaje v tujini ter
uvoz in ponovni izvoz tega blaga, posli maloobmejnega prometa, izvoz in uvoz blaga
po mednarodnih sejemskih kompenzacijskih
poslih; vse vrste storitev v zunanjetrgovinskem prometu po zakonu o zunanjetrgovinskem proslovanju, kot so: izvajanje investicijskih del v tujini, storitve mednarodnega
prevoza blaga in potnikov, storitve razisko-

Rg-10189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12573 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ITZ INTERNATIONAL, Podjetje
za inženiring energetskih naprav in trgovino, d.o.o., Tesovnikova 35, Ljubljana,
sedež: Tesovnikova 35, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19547/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5663881
Osnovni kapital: 2,003.000 SIT
Ustanovitelja: Šifrer Sašo, Mengeš, Trzin, Kidričeva 91, in Remih Jure, Ljubljana, Na Palcah 13, vstopila 18. 8. 1992,
vložila 1,001.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-10194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12583 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa HATT, Podjetje za hitri avtotransport in trgovino, d.o.o., Delavska 6, Ljubljana-Zalog, sedež: Delavska 6, Ljubljana-Zalog, pod vložno št. 1/20553/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5698863
Osnovni kapital: 3,314.000 SIT
Ustanovitelji: Zupan Bogdan, Ljubljana,
Trnovska ulica 8; Tavčar Stane, Ljubljana,
Vodnikova 238 in Bergant Ivan, Ljubljana,
Novo Polje, c. VIII/6, vstopili 14. 12. 1992,
ter Masterl Stanka, Ljubljana-Zalog, Novo
Polje, C. VIII/6, vstopila 30. 3. 1993, vložili
po 828.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-10198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12405 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa RENT A MANAGER R.A.M., podjetje za sanacije, ekonomiko, raziskave in
projektiranje, Ljubljana, Linhartova 13,
d.o.o., sedež: Linhartova 13, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08177/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5412099
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prosen Dušan in Prosen
Darka, oba iz Ljubljane, Suhadolčanova 64,
vložila po 231.000 SIT, Zakrajšek Brane in
Jeretina Veronika, oba iz Ljubljane, Cesta v
Dvor 6, ter Ražen Janez in Ražen Anka, oba
iz Ljubljane, Maroltova 11, vložili po
259.500 SIT, vstopili 18. 6. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-10200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12506 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TETRA-MARK, Proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ceneta Štuparja 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5463432
Sedež: Ljubljana, Brdnikova 39a
Rg-10201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12676 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KOPAL, Podjetje za obdelavo kovin, plastike, železa in lesa, d.o.o., Vinje
8/a, Dol pri Ljubljani, sedež: Vinje 8/a,
Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/09859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Miro, Dol pri
Ljubljani, Vinje 8/a, vstop 29. 10. 1990,
vložek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cajhen Mojca, izstop 1. 6. 1994.
Rg-10202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12592 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ELMINT, Servis, projektiranje, izdelava modulov industrijske elektronike
in trgovina, d.o.o., Glavarjeva 14, Mengeš, sedež: Glavarjeva 14, Mengeš, pod
vložno št. 1/14409/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo firme
in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5548225
Firma: ELMINT, Servis, projektiranje,
izdelava modulov industrijske elektronike in trgovina, d.o.o., Levčeva 17, Mengeš
Skrajšana firma: ELMINT, d.o.o., Levčeva 17, Mengeš
Sedež: Mengeš, Levčeva 17
Osnovni kapital: 3,958.500 SIT
Ustanovitelja: Skvarča Mitja in Skvarča
Zvonka, oba iz Mengša, Levčeva 17, vstopila 3. 12. 1991, vložila po 1,979.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-10204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12470 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa STUDIO BOBER, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Medvode, Zbilje
7/d, sedež: Zbilje 7/d, Medvode, pod vložno št. 1/23936/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo sedeža in
firme s temile podatki:
Matična št.: 5808499
Firma: STUDIO BOBER, Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Smlednik,
Smlednik 37
Skrajšana firma: STUDIO BOBER,
d.o.o., Smlednik
Sedež: Smlednik, Smlednik 37
Osnovni kapital: 1,735.840 SIT
Ustanovitelja: Bertoncelj Samo, Medvode, Zbilje 7/d, in Mohar Alojz, Medvode,
Zbilje 57, vstopila 19. 5. 1993, vložila po
867.920 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln.

Rg-10219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15635 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KRŠ, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Cerknica, sedež: Cesta 4. maja
70a, Cerknica, pod vložno št. 1/13668/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5533929
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Gregor, Cerknica,
Cesta 4. maja 70A, vstop 5. 9. 1991, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 24130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-

Rg-10208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12466 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ŠKULJ-DAIBERL TENIS CENTER, Podjetje za oddajanje pokritih teniških igrišč, d.o.o., Dobrova, sedež:
Stranska vas 41, Dobrova, pod vložno št.
1/12117/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5485266
Rg-10210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15484 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26748/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5872839
Firma: ŽNIDARŠIČ RULEX IN OSTALI, Proizvodnja, storitve, trgovina,
d.n.o.
Skrajšana firma: ŽNIDARŠIČ RULEX
IN OSTALI, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jarška 18
Ustanovitelji: Žnidaršič Marija, Cvijanović Nataša in Cvijanović Jovan, vsi iz
Ljubljane, Ulica bratov Učakar 88, vstopili
15. 11. 1994, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Žnidaršič Marija, ki zastopa družbo brez omejitev; Cvijanović Nataša, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorice, in Cvijanović Jovan, ki zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direktorice, imenovani 15. 11. 1994.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

Rg-10211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15399 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5872740
Firma: MENSSANA Ziherl & Ziherl,
izobraževanje za zdravo življenje, d.n.o.
Skrajšana firma: MENSSANA, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 20A
Ustanovitelja: Božič-Ziherl Bojana in Ziherl Slavko, oba iz Ljubljane, Poljanska cesta 20A, vstopila 10. 11. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Božič-Ziherl Bojana in Ziherl Slavko, imenovana 10. 11. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7411 Pravno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
Rg-10214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12598 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LIPART, storitve reklame in ekonomske propagande, d.o.o., Knezova 1,
Ljubljana, sedež: Knezova 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5366186
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lipovec Srečo, Ljubljana,
Tržna 3, vstop 13. 4. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12594 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KADUNC, trgovina-servis, d.o.o.,
Cikava 1, Grosuplje, sedež: Cikava 1,
Grosuplje, pod vložno št. 1/06487/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5363128
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kadunc Robert, Grosuplje,
Partizanska c. 25, vstop 7. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 72300 Obdelava podatkov; 72400

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomska propaganda;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5767679
Osnovni kapital: 1,578.823 SIT
Ustanoviteljica: Kern Lidija, Logatec,
Prešernova 9, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,578.823 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12520 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa Agencija POTI, podjetje za organizacijo izobraževanja, turizma in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 35,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5792070
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kordiš Tatjana Jurčič,
Ljubljana, Šišenska 6, vložila 600.000 SIT;
Zorn Sonja, Ljubljana, Bratov Učakar 36;
Kordiš Marko, Bled, Savska 1, in Zorn Otmar, Ljubljana, Bratov Učakar 36, vložili
po 300.000 SIT, vstopili 15. 5. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-10221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12472 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GOSIA, storitve in trgovina, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 80, Domžale, pod vložno št. 1/16961/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5869374
Osnovni kapital: 1,585.500 SIT
Ustanovitelj: Prušnik Bronislav, Domžale, Ljubljanska 80, vstop 30. 3. 1992, vložek 1,585.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10224
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12657 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa M.T.C., Špedicija in transport,
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 11, sedež:
Leskoškova 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/15508/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5571006
Osnovni kapital: 1,500.993,93 SIT
Ustanovitelj: Špindler Franc, Ljubljana,
Brilejeva 21, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,500.993,93 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12468 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa NATURA KERN, Storitve, trgovina
in zastopstva, d.o.o., Logatec, Prešernova
9, sedež: Prešernova 9, Logatec, pod vložno št. 1/22301/00 vpisalo v sodni register

Rg-10228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12635 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PROMED, trgovanje in trženje z
medicinskim materialom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19871/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5718465
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Dimnik Diana, Ljubljana, Pot na Golovec 10, vstop 28. 8. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12493 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ART & KOCH, podjetje za propagando in grafično dejavnost, trgovino na
debelo in drobno, gostinstvo in turizem
ter storitve, d.o.o., Trzin, sedež: Ploščad
dr. Tineta Zajca 7, Mengeš, pod vložno št.
1/16199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5696283
Osnovni kapital: 1,520.300 SIT
Ustanovitelja: Kmetič Irma, vložila
1,098.000 SIT, in Kmetič Duško, vložil
422.300 SIT, oba iz Mengša, Trzin, Ploščad
dr. Tineta Zajca 7, vstopila 27. 1. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-10231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07228 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DILEX, Izvoz, uvoz, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ogrinčeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/23687/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5799619
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prebil Roman, vstopil
2. 4. 1993, ter Prebil Boštjan, in Prebil Marija, vstopila 16. 5. 1994, vsi iz Ljubljane,
Ogrinčeva 17, vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prebil Boštjan, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se dopolni z naslednjim: opravljanje vseh vrst prevoznih storitev; rent-acar; računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; špedicija.
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Dejavnost se odslej glasi: kovinska predelovalna dejavnost; izdelava in popravilo
kovinskih izdelkov; pasarstvo; proizvodnja
žaganega lesa in plošč; proizvodnja končnih lesnih izdelkov; izdelava in popravilo
lesenih predmetov; odkup lesa; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina z vozili, deli in priborom na debelo in drobno;
komisijske, agencijske, zastopniške in posredniške storitve v prometu blaga in storitev; opravljanje vseh vrst prevoznih storitev; rent-a-car; računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
špedicija.

gostinstvo, turizem in rekreativna dejavnost, in sicer: agencija za turizem, oddih in
rekreacijo, gostinski objekti, vključno s
prenočišči, rekreacijsko sprostitveni center, vodenje tečajev mladine in odraslih pri
raznih
oblikah
športnorekreativnega
udejstvovanja, organizacija rekreativnih
prireditev, turistični klubi; posredovanje
med fizičnimi in pravnimi osebami v trgovinski dejavnosti (II. točka Srg. 2751/91);
izobraževanje v obliki organizacij tečajev,
seminarjev in posvetov na področju: marketinga v tržno usmerjenem gospodarstvu,
uvajanje novih tehnologij pri proizvodnji
na različnih področjih, psihologije, finančnega in računovodskega svetovanja, naložb
v različne oblike lastnin; organizacijsko
svetovalne dejavnosti pri uvajanju novih
oblik proizvodnih in storitvenih dejavnosti
podjetij v zasebni ali družbeni lastnini, in
sicer: načrt proizvodnje, svetovanje
vodstvenim delavcem, posodobitev delovnih sredstev in opreme, računovodske storitve, prenos znanja pri uvajanju delavcev
na tehnološko zahtevnejšo opremo, uvajanje proizvodnje, ki jo izvajajo invalidne in
duševno motene oz. kakorkoli prikrajšane
osebe; zaključna dela v gradbeništvu.

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-10235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00780 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
cesta 156, Ljubljana, pod vložno št.
1/25008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 72,666.850 SIT
Ustanovitelja: SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED SHEL CENTRE, vložil
54,500.137,50 SIT, in THE SHELL
PETROLEUM COMPANY LIMITED SHEL
CENTRE, vložil 18,166.712,50 SIT, oba iz
Anglije, London SE 1 7NA, vstopila 15. 10.
1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-10238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12386 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa NIPS, podjetje za svetovanje, projektiranje, proizvodnjo, zastopanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., sedež: Mala vas 10/a, Ljubljana, pod vložno št. 1/13697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5526175
Osnovni kapital: 3,320.000 SIT
Ustanovitelja: Pipan Janez, Ljubljana,
Mala vas 10/a, vložil 1,693.200 SIT, in Večko Samo, Ravne na Koroškem, Brdinje 57,
vložil 1,626.800 SIT, vstopila 19. 9. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-10234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12288 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa XASTOR, Podjetje za storitveno in
trgovinsko dejavnost, d.o.o., Kamnik, Poreber 1a, sedež: Poreber 1a, Kamnik, pod
vložno št. 1/07603/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5386772
Osnovni kapital: 2,192.905 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Igor, Kamnik, Poreber 1a, vstop 6. 6. 1990, vložek 2,192.905
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: zaključna dela v
gradbeništvu.
Dejavnost je odslej: proizvodnja elektrotehničnih naprav, vključno z montažo in
servisiranjem, in sicer: proizvodnja el. optičnih in signalno varnostnih naprav; proizvodnja el. krmilnih in napajalnih naprav,
proizvodnja el. energetskih sistemov in inštalacij, proizvodnja el. tehničnih instrumentov za amatersko in profesionalno uporabo, proizvodnja el. tehničnih pretvornikov napetosti – toka, proizvodnja el. tehničnih naprav s področja zabavne
elektronike, proizvodnja el. medicinskih
pripomočkov in naprav, proizvodnja el.
akustičnih naprav, proizvodnja el. stikalnih elementov, proizvodnja VF prenosnih
sistemov, proizvodnja CA TV sistemov;
proizvodnja solarnih fotoceličnih sistemov,
tiskanih vezij in elementov pri procesu načrtovanja in realizacije sistemov in naprav
v elektrotehniki; trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno, in sicer:
trgovina z osebnimi avtomobili in rezervnimi deli, trgovina z avtomobilsko kozmetiko in dodatnimi deli, trgovina z barvnimi
kovinami, trgovina z elektrotehničnim materialom, trgovina z avdio in video tehniko, trgovina z belo tehniko, trgovina z gospodinjskim programom (opremo), trgovina
s pohištvom, trgovina z gradbenim materialom, trgovina s tekstilom in tekstilnimi
izdelki, trgovina z računalniško opremo,
trgovina z biro opremo, trgovina z modnimi dodatki, trgovina s papirno galanterijo
in knjigarna, trgovina z medicinsko opremo in pripomočki, trgovina s kemičnimi
izdelki, trgovina z avdio in video zapisi na
različnih materialih, trgovina z zelenim
programom (oprema: vrt, hobi, oddih...);

Rg-10237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06889 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa FITT, Podjetje za finance, računovodstvo in informatiko, d.o.o., Ljubljana,
Bratov Rozman 10, sedež: Bratov Rozman 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/14451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5541999
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelja: Trpin Tomo, Ljubljana,
Bratov Rozman 10, in Šerek Marina, Ivančna Gorica, Ul. Cankarjeve brigade 9, vstopila 15. 11. 1991, vložila po 783.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-

Rg-10239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14947 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TARRA, podjetje za računalniški
inženiring in izobraževanje, d.o.o., Tržaška c. 482, Brezovica pri Ljubljani, sedež: Tržaška c. 482, Ljubljana, pod vložno št. 1/06846/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5366631
Firma: TARRA, podjetje za računalniški inženiring in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: TARRA, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Breg 12
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Starčič-Hodnik Natali,
Brezovica pri Ljubljani, Tržaška c. 482,
vstopila 16. 4. 1990, in Hodnik Rasto, Kranj,
Begunjska 7, vstopil 16. 1. 1991, vložila po
751.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2853

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1995: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških naprav; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Bencak Ludvik, izstopil
14. 3. 1993; Bencak Boštjan, vstopil 14. 3.
1993, in Bencak Rozalija, vstopila 1. 6.
1994, oba iz Ljubljane, Dajnkova 15, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bencak Ludvik, razrešen 14. 3. 1993;
direktor Bencak Boštjan, imenovan 14. 3.
1993, in družbenica Bencak Rozalija, imenovana 1. 6. 1994, zastopata družbo neomejeno.

razvoj, proizvodnjo in trgovino z elektroniko in mehaniko, d.o.o., Medvode, sedež:
Zgornje Pirniče 91/H, Medvode, pod vložno št. 1/22697/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5798558
Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelj: Kolenc Edvard, Medvode,
Zg. Pirniče 91/h, vstop 1. 4. 1993, vložek
1,609.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15800 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa NOVICE 92, trgovina, zastopanje,
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šubičeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/19537/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5653673
Firma: NOVICE 92, HROVATIČ &
CO., trgovina, zastopanje, posredovanje,
d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOVICE 92, HROVATIČ & CO., d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Hrovatič Anton, vložil
60.000 SIT, in Hrovatič Milena, vložila
40.000 SIT, oba iz Ljubljane, Pečinska ulica 23, vstopila 20. 8. 1992, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-10241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10713 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa
BENCAK, gostinstvo, turizem,
d.o.o., Komandanta Staneta 1, Medvode,
sedež: Komandanta Staneta 1, Medvode,
pod vložno št. 1/06133/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
preoblikovanje družbe iz d.o.o., v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5351758
Firma: BENCAK, Gostinstvo, turizem,
d.n.o., Komandanta Staneta 1, Medvode
Skrajšana firma: GT BENCAK, d.n.o.,
Medvode

Rg-10243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12268 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KOBORPLAST, podjetje za trgovino s plastičnimi in kovinskimi izdelki,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na Grič 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo dejavnosti in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5339502
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelji: Šimec Jože in Šimec Ana,
vstopila 18. 12. 1989, ter Šimec Borut, vstopil 23. 10. 1991, vsi iz Ljubljane, Pot na
Grič 1, vložili po 510.666,60 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost se razširi še na: gostinstvo ter
trgovino z živilskimi proizvodi na debelo in
drobno.
Dejavnost družbe je odslej naslednja: trgovina na debelo z barvnimi kovinami, nekovinami, bazičnimi kemičnimi izdelki, plastičnimi masami, plastičnimi izdelki, kovinskimi izdelki, s strojno opremo in z rezervnimi deli za strojno opremo; proizvodnja
plastičnih in kovinskih izdelkov ter predelava plastičnih mas; proizvodnja plastičnih
izdelkov v kooperaciji; zastopniške in posredniške storitve v blagovnem prometu; gostinstvo; trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo in drobno.
Rg-10244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12302 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JAPET, računalništvo, elektroinstalacije, zastopanje in inženiring, d.o.o.,
Šmarje-Sap, sedež: Mali vrh 64, ŠmarjeSap, pod vložno št. 1/22025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5740711
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kolenko Zdravko, Šmarje-Sap, Mali vrh 64, vložil 994.000 SIT, in
Janežič Boštjan, Ljubljana, Goce Delčeva
45, vložil 506.000 SIT, vstopila 25. 2. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-10249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12294 z dne 15. 9. 1994 pri subjektu
vpisa KOLENC elektronika, družba za

Rg-10252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11314 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LIZT, podjetje za lesno industrijo,
trgovino in prevoz, d.o.o., Strahomer 21,
Ig pri Ljubljani, sedež: Strahomer 21, Ig
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/10352/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5448638
Osnovni kapital: 1,614.500 SIT
Ustanovitelja: Susman Podgoršek Zdenka in Susman Anton, oba z Iga pri Ljubljani,
Strahomer 21, vstopila 2. 11. 1990, vložila
po 807.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo v trgovinskih strokah: žita in mlevski izdelki, zelenjava, sadje in izdelki, meso, perutnina in izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače, živila in gospodinjske potrebščine, zdravilne rastline, tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski
izdelki, izdelki iz konoplje in jute, obutev in
potrebščine, kože, volna in krzno, izdelki iz
gume, kavčuka in plastičnih mas, živina,
živa perutnina in divjačina, kovinski in železarski izdelki, valjani, vlečeni in kovani
izdelki črne in barvaste metalurgije, elektrotehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
elektrotehnični stroji, naprave, oprema in
elektrotehnični material ter svetilna telesa,
gradbeni, sanitarni in instalacijski material,
pohištvo, keramika, steklo in porcelan ter
plastični izdelki za gospodinjstvo in druge
potrebe, kemični izdelki, barve, laki in potrebščine, knjige in muzikalije, papir, šolski
in pisarniški material, oprema in potrebščine, drogerijsko blago, galanterija, bižuterija
in bazarsko blago ter igrače, parfumerijsko
in kozmetično blago, industrijske rastline,
izdelki domače in umetne obrti, stare stvari,
tehnična oprema in rezervni deli, orodja in
potrebščine, reprodukcijski in potrošni material za oskrbovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti; trgovina na drobno v trgovskih strokah: kruh,
pecivo in mlevski izdelki, zelenjava, sadje
in izdelki, jajca, meso, perutnina in izdelki,
živina, živa perutnina in divjačina, ribe in
izdelki, delikatesni izdelki, izdelki s sladkorjem in kakavom, alkoholne in brezalkoholne pijače, razna živila in proizvodi za
hišne potrebe, zdravilne rastline, tekstilni
izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konoplje in jute,
obutev in potrebščine, kože, volna in krzno,
izdelki iz gume, kavčuka in plastičnih mas,
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kovinski in železarski izdelki, valjani, vlečeni in kovani izdelki črne in barvaste metalurgije, elektrotehnični in elektronski aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli
in potrebščine, elektrotehnični stroji, naprave, oprema in elektrotehnični material ter
svetilna telesa, gradbeni, sanitarni in instalacijski material, pohištvo, keramika, steklo
in porcelan ter plastični izdelki za gospodinjstvo in druge potrebe, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, knjige in muzikalije, papir, šolski in pisarniški material, oprema in potrebščine, drogerijsko blago, galanterija, bižuterija in bazarsko blago ter
igrače, parfumerijsko in kozmetično blago,
industrijske rastline, izdelki domače in
umetne obrti, stare stvari, tehnična oprema
in rezervni deli, orodja in potrebščine, reprodukcijski in potrošni material za oskrbovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in
storitvenih dejavnosti, fotografski in kinematografski aparati, instrumenti in aparati
za potrebe izobraževanja, raziskovanja in
poklicno uporabo, glasbila, potrebščine in
muzikalije, kmetijski stroji, orodje, umetna
gnojila, semena, sadilni material in sredstva
za zaščito rastlin in živine, razširjanje dnevnikov, periodičnih in občasnih časnikov, revij in drugih podobnih tiskov; lesno predelovalne dejavnosti – odkup lesa, razrez lesa,
predelava lesa, izdelava lesnih izdelkov, lesne konstrukcije in leseni objekti, prodaja
lesa in lesnih izdelkov; organizacija, zastopanje, svetovanje in izvedba dejavnosti s
področja trženja na domačem trgu in v zunanjetrgovinskih poslih iz zgornjih alinei;
organiziranje kooperacijskih in proizvodnih
dejavnosti iz zgornjih alinei; finančne, tehnične in poslovne storitve; storitve, reklame
in ekonomske propagande; komisijski posli
iz zgornjih alinei; posredništvo iz zgornjih
alinei; gostinske storitve in turistično posredovanje; storitve cestnega prevoza blaga in
ljudi; sejemske storitve; zaključna dela v
gradbeništvu.

ska in steklarska dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

govina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi

Rg-10254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05609 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/27146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924731
Firma: ARIX LAZAR IN OSTALI,
Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ARIX LAZAR IN OSTALI, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Marije Hvaličeve 19
Ustanovitelja: Lazar Brigita, Ljubljana,
Ulica Marije Hvaličeve 19, in Grilc Božidar, Piran, Ulica A. Vivode 13, vstopila
27. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lazar Brigita, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Grilc Božidar, ki zastopa družbo kot namestnik direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4544 Soboslikar-

Rg-10255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05604 z dne 15. 12. 1995 pod št. vložka
1/27133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924995
Firma: GOSTINSTVO DOLINAR &
CO., d.n.o., Vrhnika, Ljubljanska 1
Skrajšana firma: GOSTINSTVO DOLINAR & CO., d.n.o., Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Ljubljanska 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinar Niko in Dolinar
Marinka, oba iz Žirov, Pod griči 6, vstopila
3. 11. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dolinar Niko in družbenica Dolinar Marinka, imenovana 3. 11. 1995, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
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pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve takstistov; 60240 Cestni tovorni
promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74200 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomska propaganda;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa.

žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gradišar Igor, imenovan 28. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali pogodbi; 71401 Izposojanje športne opreme; 72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74200 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomska propaganda; 74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85324 Druge socialne dejavnosti; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-10258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05606 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/27152/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924715
Firma: NUS, trgovina in zastopstva,
d.o.o.
Skrajšana firma: NUS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 81
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Igor, Duplje,
Spodnje Duplje 14, in Orehar Bernarda, Naklo, Grogova 5, vstopila 28. 11. 1995, vlo-

Rg-10259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17801 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/27153/00 vpisalo v sodni register tega sodišča komanditno družbo s temile podatki:
Matična št.: 5885418
Firma: EDO PIRKMAJER, Upravljanje, d.o.o., Ljubljana, k.d.
Skrajšana firma: EDO PIRKMAJER,
Upravljanje, d.o.o., Ljubljana, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Cesta na Rožnik 19
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: PIRKMAJER, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Rožnik 19, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Pirkmajer Elizabeta
Špelca, Ljubljana, Ažbetova ulica 6a, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pirkmajer Dešman Katarina, Ljubljana, Ažbetova ulica 6a, vložek 2,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, in Leskovar Jelena, Ljubljana, Novi trg 6, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
vsi vstopili 9. 5. 1994.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pirkmajer Edo, Ljubljana, Cesta na
Rožnik 19, imenovan 9. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-10261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18130 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa RESTA, Gostinstvo turizem, d.d.,
Ljubljana, sedež: Topniška 33, Ljubljana, pod vložno št. 1/15446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz d.d. v družbo z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5571472
Firma: RESTA, Gostinstvo, turizem,
d.o.o., Ljubljana, Topniška 33
Skrajšana firma: RESTA, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Ustanovitelj: GPG GROSUPLJE, d.d.,
Grosuplje, Taborska c. 13, vstop 23. 12.
1991, vložek 35,836.569,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in mašlob; 1543 Proizvodnja margarine
in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593

Rg-10263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/01168 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SMELT International, d.d., Ljubljana, Vodenje investicijskih projektov,
Global Project Management, sedež: Dunajska cesta 160, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5418666
Člani nadzornega sveta: Žagar Jože in
Kovačič Vital, vstopila 25. 10. 1993, ter
Muller Henrik, vstopil 6. 3. 1995.

sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5662281
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Aljančič Albin, izstopil
6. 12. 1994; Gašperšič Marinka, izstopila
15. 6. 1993; Aljančič Žiga in Aljančič Urban, oba iz Medvod, Sp. Pirniče 24g, vstopila 6. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Aljančič Albin, razrešen 6. 12. 1994, kot vršilec dolžnosti direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Gašperšič Marinka, razrešena
15. 6. 1993.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 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, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda.

govina na drobno po pošti; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-10264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15262 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LASTOVKA, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Žorgova 62, sedež: Žorgova 62,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09590/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5799546
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Štefan, Ljubljana,
Kržičeva 6, vstop 7. 11. 1990, vložek
1,534.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali pogodbi; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja, podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-10266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16607 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GROUPP A, trgovina, proizvodnja
in trženje, d.o.o., Ljubljana, Parmova 22,
sedež: Parmova 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19320/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-10267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01272 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa Tiskarna JOŽE MOŠKRIČ, d.d.,
Ljubljana, Kajuhova 55, sedež: Kajuhova
55, Ljubljana, pod vložno št. 1/00855/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in dejavnosti, uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5033322
Firma: TISKARNA JOŽE MOŠKRIČ,
d.d.
Člani nadzornega sveta: Deželak Alojz,
Marolt Božidar, Šunta Marjan in Tatalovič
Žarko, vstopili 16. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založnitšvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Tr-

Rg-10270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14281 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PEPPIS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana,
sedež: Tržaška 41, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19951/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5840929
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanoviteljica: Blažič Marjeta, Vrhnika, Cesta Krimskega odreda 124, vstop
31. 5. 1994, vložek 1,604.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18554 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa STRATOS ENGLISH, podjetje za
izpopolnjevanje v angleškem jeziku,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stari trg 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/22067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5730473
Sedež: Ljubljana, Breg 12
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov.
Rg-10273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17021 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LOGO INŽENIRING, Podjetje za
finančne, tehnične, poslovne in druge storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sp. Gameljne 19-c, Ljubljana, pod vložno št.
1/19624/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5873991
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Odlazek Anton, Trbovlje,
Vreskovo 26b, vstop 4. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
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rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali pogodbi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

belo s farmacevtskimi izdelki; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-10275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03414 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GAMBIT – TRADE, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Savska c. 3, Ljubljana,
sedež: Savska c. 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5475465
Firma: GAMBIT – TRADE, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Kričaj Vojko, izstopil
1. 7. 1994; Kričaj Miha in Kričaj Patricija,
oba iz Ljubljane, Ljubeljska 23, vstopila
1. 7. 1994, vložila po 210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 4531 Električne inštalacije; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na

Rg-10276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05542 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/27117/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924545
Firma: MAGNO TRADE, trgovina in
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MAGNO TRADE,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Medvode, Seškova cesta 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pelko Peter, Medvode,
Seškova cesta 24, vstop 7. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pelko Peter, imenovan 7. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-

Rg-10277
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05544 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/27118/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924553
Firma: BAY SIDE, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Učakar
84
Skrajšana firma: BAY SIDE, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. bratov Učakar
84
Osnovni kapital: 1,896.750 SIT
Ustanovitelja: Đorđevič Slavko, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 84, vložil 1,264.500
SIT, in Stary Zoran, Ljubljana, Dolenjska
cesta 22, vložil 632.250 SIT, vstopila
20. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Đorđevič Slavko, imenovan 20. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
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na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Skrajšana firma: TISK A.M., d.o.o.,
Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 511 Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Mengeš, Liparjeva 6, vstop 30. 11. 1992,
vložek 4,633.674 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-10278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09670 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ŠPAROVIC, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in zastopstvo, d.o.o., Medvode, sedež: Rakovnik 28, Medvode, pod
vložno št. 1/22366/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5741327
Osnovni kapital: 1,600.000,20 SIT
Ustanovitelj: Šparovec Bojan, Medvode,
Rakovnik 28, vstop 1. 4. 1993, vložek
1,600.000,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14383 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa INTARA S & P, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24024/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5781159
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Žmavc Franci, razrešen 17. 6. 1994, kot vodja upravljanja vzajemnih skladov; Kačar
Aleksandra, Ljubljana, Rašiška 1, imenovana 23. 9. 1994, za namestnico direktorja, ki
predstavlja in zastopa družbo neomejeno.
Rg-10280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03669 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa EURO AGENT, Proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 11, sedež: Leskoškova 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21034/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5700981
Firma: EURO AGENT, Proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Rg-10281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03045 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ETIGRAF Tiskarna, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob Ljubljanici 56, Ljubljana, pod vložno št. 1/01477/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5095506
Firma: TISK A.M., tiskarna in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Rg-10284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05257 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DARDI, podjetje za finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
c. 51/a, Ljubljana, pod vložno št.
1/19181/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5840171
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska ulica 5
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških
zapisov;
723
Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-10286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17611 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa EDIGS HEPIS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska
ulica 4, sedež: Šolska ulica 4, Mengeš, pod
vložno št. 1/21021/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5714419
Osnovni kapital: 4,633.674 SIT
Ustanovitelj: EDIGS HOLDING, d.o.o.,

Rg-10290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05584 z dne 8. 12. 1995 pod št. vložka
1/27098/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924669
Firma: DIZAKO COMPUTERS, računalniške storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DIZAKO COMPUTERS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Steletova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grabar Roman, Ljubljana, Steletova 2, vložil 765.000 SIT, in Đurič
Ivan, Ljubljana, Luize Pesjakove 6, vložil
735.000 SIT, vstopila 8. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Đurič Ivan, imenovan 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
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sarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

trgovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/08140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5406650
Sedež: Ljubljana, Jamova 48

nomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-10293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00415 z dne 14. 11. 1995 pod št. vložka
1/26996/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5884837
Firma: SRC AGON, Poslovne dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: SRC AGON, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44, vstopil 15. 11. 1994, vložil
330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapel Ivan, izstopil 15. 11. 1994; Jerebic
Rihard, Bistrica pri Tržiču, C. 4. julija 59,
vložil 264.000 SIT; Brlečič Andrej, Ljubljana, Črna vas 87, vložil 187.500 SIT; Butara Melita, Ljubljana, Trnovski pristan 12,
vložila 157.500 SIT; Blatnik Božidar, Ljubljana, Vojkova c. 85, vložil 187.500 SIT;
Dragoš Meta, Kranj, Gradnikova 3, vložila
102.000 SIT; Mikuž Franc, Ljubljana, Plešičeva 43, vložil 94.500 SIT; Gregorčič Gabrijela, Šentrupert, Rakovnik 1, vložila
102.000 SIT, in Kikelj Boris, Ljubljana, Tržaška 41, vložil 75.000 SIT, vsi vstopili
21. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žerko Ivan, imenovan 15. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Brlečič Andrej, imenovan 21. 12. 1994, zastopa
družbo neomejeno, razen glede sklenitve pogodbe za investicije v osnovna sredstva, če
vrednost osnovnega sredstva presega 50 %
vrednosti osnovnega kapitala družbe, za kar
potrebuje sklep nadzornega sveta, in glede
sklenitve pogodbe za investicije v osnovna
sredstva, če vrednost osnovnega sredstva
presega 100 % vrednosti osnovnega kapitala družbe, za kar potrebuje soglasje skupščine.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču Kranj pod vložno
št. 1-1309-00.
Rg-10295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01029 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa TRIKU, podjetje za inženiring in

Rg-10297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16620 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa NARIS, poslovne storitve, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Mengeš, sedež: Maistrova 9, Mengeš, pod vložno št.
1/07420/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5388449
Firma: NARIS, Poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Mengeš
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leb Alojz in Leb Lidija,
oba iz Mengša, Maistrova 9, vstopila 2. 4.
1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-

Rg-10299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15597 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ESENCA, podjetje za marketing in
ekonomsko propagando, d.o.o., sedež:
Gregoričeva 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/02083/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5286301
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-10300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02191 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa DRAGA, Trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Litija, sedež: Kidričeva 3,
Litija, pod vložno št. 1/07854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5399963
Osnovni kapital: 2,443.454 SIT
Ustanovitelji: Berčon Anton, Litija, Kidričeva 3, vstopil 24. 6. 1990, vložil 904.334
SIT, Brovč Ivo, Litija, Kidričeva 23, vstopil
23. 3. 1994, vložil 857.514 SIT, in Sedevčič
Zdravko, Litija, Partizanska 58, vstopil
23. 3. 1994, vložil 681.606 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja in
predelava ter prodaja betonskih izdelkov in
gradbenega materiala; trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki ter mešanim blagom
na debelo in drobno; gostinske in prehrambene storitve; separiranje peska.
Rg-10302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16457 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa CIRT, Center za integracije računalniških tehnologij, d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 11a, Ljubljana, pod vložno št. 1/12848/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5510821
Sedež: Ljubljana, Opekarska 9a
Osnovni kapital: 4,570.000 SIT
Ustanovitelj: Lacko Jožef, Ljubljana,
Opekarska 9a, vstop 22. 5. 1991, vložek
4,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2861

lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 8022 Srednješolsko tehniško in poklicno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

apnenca, sadre in krede; 142 Pridobivanje
peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 145 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 265 Proizvodnja cementa, apna, mavca; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 266 Proizvodnja izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 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 vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo, 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom.

28, vstopila 12. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata; Potočnik Mihael in Potočnik
Marjeta, izstopila 26. 5. 1994; Medvešček
Tomaž, Ljubljana, Cankarjeva 7, vstopil
26. 5. 1994, vložil 1,087.310 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Marinčič Mladen, razrešen 26. 5. 1994, kot
poslovodni organ in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da sklepa
pogodbe nad tolarsko protivrednostjo
50.000 DEM s soglasjem skupščine.

Rg-10307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15331 z dne 5. 12. 1995 pod št. vložka
1/27079/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5872642
Firma: HAURATON GmbH & Co. KG,
Werkstrasse 13 + 14 Rastatt, PODRUŽNICA HAURATON, Slovenija, Medvode,
Sora 57
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Medvode, Sora 57
Ustanovitelji: HAURATON Betonwarenfabrik GmbH & Co. KG, Werkstrasse
13+14, Rastatt, Nemčija, Rastatt, vstop 3.
10. 1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lapajnar Dušan, Medvode, Sora 57,
imenovan 3. 10. 1995, zastopa podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 141 Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje

Rg-10314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12511 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SENTAMO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Za vasjo 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07660/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5391091
Firma. SENTAMO, Trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gabrovšek-Černe Brigita, Ljubljana, Za vasjo 6, vstop 25. 6. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dosedanja dejavnost družbe se dopolni
za: gostinske storitve.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina z živilskimi izdelki na debelo in drobno; trgovina z neživilskimi izdelki na debelo in
drobno, trgovina z mešanim blagom na debelo in drobno, gostinske storitve.
Rg-10322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12527 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa INŽENIRING 4M, d.o.o., Ljubljana, Pod brezami 28, sedež: Pod brezami
28, Ljubljana, pod vložno št. 1/02997/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, firme, sedeža,
zastopnika in osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5357926
Firma: INŽENIRING 4M, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 19
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 19
Osnovni kapital: 2,219.000 SIT
Ustanovitelji: Marinčič Mladen, vložil
576.940 SIT, in Marinčič Marjeta, vložila
554.750 SIT, oba iz Ljubljane, Pod brezami

Rg-10326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12373 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
ITS, Industrijski tehnološki sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ruska 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/13549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5525063
Osnovni kapital: 2,618.000 SIT
Ustanovitelj: Veselič Bojan, Ljubljana,
Ruska 1, vstop 15. 10. 1991, vložek
2,618.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12277 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
PRAGMA, gostinstvo, turizem, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Glavarjeva 45, Ljubljana, sedež: Glavarjeva 45, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5360366
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Bedene Jožef, Ljubljana,
Glavarjeva 45, vstop 27. 3. 1990, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03274 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SILCOOP, varilna tehnika, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 23, sedež: Brnčičeva 23, Ljubljana, pod vložno št. 1/11353/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5474558
Ustanovitelja: Szilagy Erno, Ljubljana,
Bognarjeva pot 15, vstop 18. 1. 1991, vložek 1,074.812 SIT, in TANGWAY COMPUTER SYSTEMS LIMITED, Dublin, Fitzwilliam Square 56, vstop 18. 5. 1995, vložek 2,143.188 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-27784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13614 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MK LIGHT SOUND, Podjetje za
elektroniko in računalniško informatiko,
d.o.o., Ljubljana, Litijska 31, sedež: Litijska 31, Ljubljana, pod vložno št.
1/08219/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5409004
Firma: MK LIGHT SOUND, podjetje
za elektroniko in računalniško informatiko, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MK LIGHT SOUND,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Karov Mice, vložil
960.000 SIT, in Karov-Žižek Darinka, vložila 640.000 SIT, oba iz Ljubljane, Červanova 8, vstopila 11. 8. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

94/13808 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ELDATA, inženiring, Ljubljana, Ob
žici 3, sedež: Ob žici 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5302714
Firma: ELDATA inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELDATA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 4,600.000 SIT
Ustanovitelji: Glavnik Borut, Ljubljana,
Ob žici 3, vstopil 20. 11. 1989, vložil
1,725.000 SIT, Nikolič Bojan, Ljubljana,
Glavarjeva 47, vstopil 20. 11. 1989, vložil
575.000 SIT, Glavnik Mitja, Ljubljana, Ob
žici 3, vstopil 29. 7. 1994, vložil 575.000
SIT, Braz Mojca, Ljubljana, Selanov trg 4,
vstopila 20. 11. 1989, vložila 1,150.000 SIT,
in Braz Mitja, Ljubljana, Kamniška 24, vstopil 29. 7. 1994, vložil 575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Raič Duša, Raič
Dušan, Levstek Aleksandra, Mrak Dušan in
Fujan Aleš, isztopili 29. 7. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Braz Mojca, imenovana 29. 7. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 333
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

ki se ne opravljajo redno v okviru dejavnosti ali pa so posebnega in rizičnega pomena,
mora dobiti soglasje drugega družbenika;
direktor Kordiš Dušan, ki od 26. 7. 1994
zastopa družbo z naslednjimi omejitvami:
za dejanja in posle, ki presegajo okvir dejanj, ki se ne opravljajo redno v okviru dejavnosti ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, mora pridobiti soglasje drugega
družbenika.

Rg-27787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13786 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MITEA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 152, sedež: Kašeljska 152, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme
in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5864372
Firma: MITEA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MITEA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Puharjeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avbelj Milena, izstop
10. 3. 1994; Klemenčič Jože, Leskovec pri
Krškem, Mrtvice 9, vstop 10. 3. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klemenčič Jože, imenovan 10. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-27789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-27792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13937 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GOLD-ING, Podjetje za projektiranje, proizvodnjo, servisiranje in trgovino, d.o.o., Kočevje, Trata 3/3, Kočevje,
sedež: Trata 3/3, Kočevje, pod vložno št.
1/08386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5412293
Firma: GOLD-ING, Podjetje za projektiranje, proizvodnjo, servisiranje in trgovino, d.o.o., Kočevje, Trata 3/3
Osnovni kapital: 1,767.000 SIT
Ustanovitelja: Delač Marjan, izstopil
6. 5. 1991; Kordiš Dušan, Kočevje, Trata
3/3, in Poje Dušan, Kočevje, Roška 1, vstopila 25. 7. 1990, vložila po 883.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Žagar Sašo,
izstopil 23. 9. 1991.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Delač
Marjan, razrešen 6. 5. 1991; Poje Dušan,
imenovan 26. 7. 1994, za namestnika direktorja, ki zastopa družbo z omejitvami: za
dejanja in posle, ki presegajo okvir dejanj,

Rg-27793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13941 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MERCURI INTERNATIONAL, usposabljanje in svetovanje za prodajo in
trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prešernova 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/12496/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega deleža, pooblastila direktorja in ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5497183
Osnovni kapital: 4,603.800 SIT
Ustanovitelji: MAPA MARKETING
PARTNER AB, izstopil 10. 7. 1994; Janhuba Božo, Ljubljana, Tobačna 2a, vstopil
2. 4. 1991; vložil 230.000 SIT; Korp Europa
S.R.L., Trst, Foro Ulpiano št. 6, vstopil
10. 7. 1994, vložil 1,151.000 SIT, in MERCURI INTERNATIONAL CENTRALEUROPA AB, S-183 39 Taby, Enhagsslingan 2, vstopil 10. 7. 1994, vložil 3,222.800
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Janhuba Božo, Ljubljana, Tobačna
2a, ki od 10. 7. 1994 zastopa družbo z omejitvijo, da ne sme prodati družbe ali blagovne znamke, ter lahko samostojno najema
kredite za potrebe družbe, pri tem pa višina
posameznega kredita ne sme preseči 40.000
DEM.
Rg-27794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14039 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa E – ŠPORT, podjetje za informacijski inžiniring in športni marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 12/1A, Ljubljana, pod vložno št. 1/24960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, sedeža in dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5833019
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čož Srečko, Ljubljana,
Brodarjev trg 6, vstop 18. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2863

5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14732 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DRIMEX COMMERCE, podjetje
za trgovanje, izvoz, uvoz, servisna opravila, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 8, sedež: Nazorjeva 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5661897
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelj: Ristič Dragoslav, Ljubljana, Nazorjeva 8, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 454 Zaključna gradbena dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgovina na debelo z opr.
za AOP; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 921
Filmska in videodejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

vpisa GPM, trgovsko in posredniško podjetje, Kočevje, d.o.o., sedež: Breg 24, Stara Cerkev, pod vložno št. 1/13882/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5536863
Firma: GPM Ana in Ivan Malnar,
d.n.o., trgovsko in posredniško podjetje,
Kočevje
Skrajšana firma: GPM, Ana in Ivan Malnar, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Malnar Zvonimir Ivan,
vstopil 18. 11. 1991, in Malnar Ana, vstopila 3. 10. 1994, oba iz Stare Cerkve, Breg pri
Kočevju 24, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Malnar Ana, razrešena 3. 10. 1994, kot direktorica in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Malnar
Zvonimir Ivan, imenovan 3. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14139 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa QUATRO, podjetje za marketing,
inženiring, storitve in usluge, zastopanje
in posredovanje blaga in storitev v notranji in..., Ljubljana-Dobrunje, d.o.o., sedež: Šentpavel 20, Ljubljana-Dobrunje,
pod vložno št. 1/07848/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5397464
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Kričej Dušan, Ljubljana-Dobrunje, Šentpavel 20, vstop 25. 6. 1990, vložek 676.500 SIT, Madžgalj Milan, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, vstop 28. 10. 1993, vložek
676.500 SIT, in Zadnik Boris, Ljubljana, Fabianijeva 39, vstop 30. 8. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-27803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14862 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu

Rg-27804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15064 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PLIMA, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Medvode, sedež: Bernikova 7, Medvode, pod vložno št.
1/11873/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev in razširitev dejavnosti, spremembo skrajšane firme in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5526531
Skrajšana firma: PLIMA, d.o.o., Medvode
Osnovni kapital: 1,998.400 SIT
Ustanovitelja: Luzar Pavel in Luzar Marija, oba iz Medvod, Bernikova 7, vstopila
17. 2. 1991, vložila po 999.200 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7230 Obdelava podat-
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kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Svetovanje in oskrba z računalniškimi progami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

ne dokumente in pogodbe direktor in prokuristka podpisujeta skupaj; direktor ne more brez soglasja skupščine sklepati poslov
ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če ni to opredeljeno z letnim programom dela; izvajanje
investicijskih del in najemanje posojil in
kreditov; sklepanje kooperacijskih pogodb;
sklepanje zakupnih pogodb; določanje splošnih pogojev poslovanja; prenos kakršnihkoli družbenih pravic; izplačevanje predujmov na račun udeležbe pri dobičku; podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil;
sprejemanje delavcev v delovno razmerje;
spreminjanje notranje organizacije družbe.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 602 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 713
Dajanje drugih strojev in opreme 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; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti, 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-27805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15073 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SILCOOP, d.o.o., trgovina, zastopanje, Ljubljana, Brnčičeva 23, sedež:
Brnčičeva 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/11353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti ter spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5474558
Firma: SILCOOP, varilna tehnika,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 23
Skrajšana firma: SILCOOP, d.o.o.,
Ljubljana
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
6024 Cestni tovorni promet; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.
Rg-20963
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03673 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RETINA, Zavod za podporo civilnodružbenih inicijativ, sedež: Ciril-Metodov trg 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5847087
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995:
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; 7220

Rg-20965
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03698 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26528/00 vpisalo v sodni register tega sodišča komanditno družbo s temile podatki:
Matična št.: 5910587
Firma: PARS LIPOVŽ, družba za ekonomsko svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: PARS LIPOVŽ, k.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Grintovška 11
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Lipovž Tana, Ljubljana,
Šarhova 10, vstop 18. 6. 1995, vložek 9.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Lipovž Janko, Ljubljana, Beblerjev trg 10, vstop 18. 6. 1995, vložek:
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lipovž Tana, imenovana 18. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-20966
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03708 z dne 12. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5910609
Firma: ARBEN, podjetje za trgovino
in prevoz, d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar 20, Ljubljana
Skrajšana firma: ARBEN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kukulj Stanko, Zagreb,
Gotovčeva 12, vstop 23. 6. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pasarić Andreja, Zagreb, Petrovogorska 3
B, vstop 23. 6. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Pasarić Andreja, imenovana 23. 6.
1995; direktor Berce Robert, imenovan
23. 6. 1995, Medvode, Na Čerinu 5; finanč-

Rg-20968
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03727 z dne 7. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26520/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:
Matična št.: 5910722
Firma: ENERGOINVEST – ENERGOAIR, Predstavništvo Ljubljana
Skrajšana firma: ENERGOINVEST –
ENERGOAIR – Predstavništvo Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Celovška 264
Ustanovitelj: Energoinvest – Energoair,
Sarajevo, Bratstva Jedinstva 2, vstop 10. 4.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hanžel Dragotin, imenovan 10. 4.
1995, Trenta, Trenta 43/b, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 621
Zračni promet na rednih linijah; 622 Izredni
zračni promet, 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

ska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-20969
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03747 z dne 29. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26614/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5910676
Firma: NARDA TOURS, potovalna
agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: NARDA TOURS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kastelec Bernardka,
Ljubljana, Tržaška 39, vstop 15. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kastelec Bernardka, imenovana
15. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom: 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostin; 55302 Dejavnost 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 povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-

Rg-20971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03756 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GALAS, prireditvene in
medijske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Glinškova ploščad 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5676703
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šuherl Elizabeta, Ljubljana, Glinškova ploščad 25, vstop 27. 7. 1994,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dimc Tomaž, Ljubljana, Tkalska
11, vstop 27. 7. 1994, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in obdelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
storjev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-

Rg-20972
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03758 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa POZNAJELŠEK IN OSTALI, d.n.o., storitve, trgovina, gostinstvo, sedež: Pokljukarjeva 47, Ljubljana, pod vložno št. 1/25109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5825547
Firma: POZNAJELŠEK IN OSTALI,
d.n.o., storitve, trgovina, gostinstvo
Skrajšana firma: POZNAJELŠEK IN
OSTALI, d.n.o.
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 108
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-20974
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03794 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FIDELA, zaključna gradbena dela, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod
vrbami 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/22111/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5721610
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim mate-

Stran 2866

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 40 – 27. VII. 1996

rialom; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-

vina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-20980
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03827 z dne 12. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5910790
Firma: TISKARNA GRAFOS, tisk
knjig in ostale grafične storitve ter trgovina, d.o.o., Ljubljana, Draveljska 21
Skrajšana firma: TISKARNA GRAFOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Draveljska 21
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelji: Grašič Vladimir, Ljubljana, Celovška cesta 108, vstop 20. 5. 1995,
vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Balažič Branko, Ljubljana, Švabičeva ulica 7, vstop 20. 5. 1995, vložek 525.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupančič
Drago, Ljubljana, Ziherlova ulica 18, vstop
20. 5. 1995, vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Grašič Vladimir, imenovan 20. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Balažič Branko, imenovan 20. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja; zastopnik Zupančič Drago, imenovan 20. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119

Rg-20990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03940 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RETINA, Zavod za podporo civilnodružbenih inicijativ, sedež: Ciril-Metodov trg 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5847087
Firma: RETINA, Zavod za podporo civilnodružbenih inicijativ Ljubljana, Mirje 4
Sedež: Ljubljana, Mirje 4
Rg-20992
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03987 z dne 19. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26581/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Firma: K & M – SMREKCA, trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: K & M – SMREKCA,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 187
Osnovni kapital: 1,730.000 SIT
Ustanoviteljici: Smrekar Karmen, Ljubljana, Zvezna ulica 2, vstop 31. 5. 1995,
vložek 865.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Robida Maja, Ljubljana, Kmečka pot
6, vstop 31. 5. 1995, vložek 865.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Smrekar Karmen, imenovana 31. 5.
1995, zastopa družbo z omejitvijo sklepanja
poslov prodaje in nakupa osnovnih sredstev
ter obremenitve le-teh (zastava, poroštvo),
prav tako tudi glede prevzema meničnega
poroštva in vseh ostalih meničnih poslov –
za sklenitev teh pravnih poslov je potrebno
soglasje vseh ustanoviteljev; zastopnica Robida Maja, imenovana 31. 5. 1995, zastopa
družbo kot namestnica direktorice z omejitvijo sklepanja poslov prodaje in nakupa
osnovnih sredstev ter obremenitve le-teh
(zastava, poroštvo), prav tako tudi glede
prevzema meničnega poroštva in vseh ostalih meničnih poslov – za sklenitev teh pravnih poslov je potrebno soglasje vseh ustanoviteljev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
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rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kvoinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovna na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-

tve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet, 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

stavlja družbo v okviru sklepov skupščine
omejeno. Za sklepanje pravnih poslov družbe, ki presegajo vrednost 1,000.000 SIT (en
milijon tolarjev 00/100), je potreben sklep
skupščine družbenikov.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 4531
Električne inštalacije; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-20993
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03997 z dne 18. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26574/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5911222
Firma: SIMnet, skupna informacijska
magistrala, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMnet, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Banka Noricum, d.d.,
Ljubljana, Trdinova ul. 4, vstop 7. 7. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ITC Group, d.o.o., Cerknica, Rudolfovo 7, vstop 7. 7. 1995, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SMELT International, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 7. 7. 1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Okoren Borut, imenovan 7. 7. 1995,
Ljubljana, Kolezijska ul. 24, kot direktor
družbe zastopa in predstavlja družbo v okviru sklepov skupščine omejeno. Za sklepanje pravnih poslov družbe, ki presegajo
vrednost 1,000.000 SIT (en milijon tolarjev
00/100), je potreben sklep skupščine družbenikov; zastopnik Škrubelj Janez, imenovan 7. 7. 1995, Cerknica, Rudolfovo 7, kot
namestnik direktorja družbe zastopa in pred-

Rg-20996
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04118 z dne 4. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26629/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5911486
Firma: BETA CONSULTING, svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BETA CONSULTING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trdinova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fak Mladenka, Maribor,
Borštnikova 106, vstop 24. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šauperl Frančišek, imenovan 24. 7.
1995, Limbuš, Drevenškova 11, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev
n opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-20997
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04139 z dne 4. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26630/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5912679
Firma: UCS – Unicom Cabling Systems, družba za izvajanje gradbeno-instalacijskih del in kabelskih sistemov,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UCS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: UNICOM inženiring, proizvodnja, storitve, servis za programsko in
strojno računalniško opremo in računalniških komunikacij, d.o.o., Ljubljana, Letališka 33, vstop 1. 8. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Martinčič Marijan, imenovan 1. 8.
1995, Preserje, Kamnik pod Krimom 150,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1995: 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 45310 Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 64200
Telekomunikacije; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74200 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Matična št.: 5339677
Firma: TIK TRANSFORMATORJI,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kamnik
Skrajšana firma: TIK TRANSFORMATORJI, d.o.o., Kamnik
Sedež: Laze v Tuhinju, Kamnik, Potok 1
Osnovni kapital: 5,597.141 SIT
Ustanovitelja: Kokotec Robert, Ljubljana Črnuče, Pot Draga Jakopiča 2, vstop
18. 12. 1989, vložek 2,798.570,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lah Matej, Kamnik, Koželjeva 1, vstop 18. 12. 1989, vložek
2,798.570,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dosedanja dejavnost se razširi za: izdelovanje transformatorjev in drugih elektromagnetnih komponent; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo in drobno; zastopanje v blagovnem prometu; trgovina z živilskimi proizvodi na debelo in drobno;
agencijske in posredniške storitve v blagovnem prometu; tehnične, tehnološke, ekonomske in organizacijske storitve.
Dejavnost je odslej: posredovanje storitev na področju kooperacijske proizvodnje;
predelava in sestava izdelkov iz naravnih in
umetnih materialov; inženiring; izdelovanje
transformatorjev in drugih elektromagnetnih komponent; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo in drobno; zastopanje v
blagovnem prometu; agencijske in posredniške storitve v blagovnem prometu, tehnične, tehnološke, ekonomske in organizacijske storitve.

Rg-20998
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03717 z dne 29. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26615/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5909635
Firma: GARTING, gradbeništvo in poslovne storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: GARTING, d.o.o.,
Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Samostanska 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Špenko Matilda, Kamnik, Gubčeva 11, Šmarca, vstop 25. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Špenko Matilda, imenovana 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 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 inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v

Rg-21000
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03922 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AS, trgovina, d.o.o., Kisovec, Naselje na šahtu 12, sedež: Naselje na
šahtu 12, Kisovec,
pod vložno št.
1/05853/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5353173
Osnovni kapital: 5,994.000 SIT
Ustanovitelj: Sotenšek Alojz, Kisovec,
Naselje na šahtu 12, vstop 13. 12. 1989,
vložek 5,994.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem.
Rg-21001
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03928 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIK, podjetje za kooperacijsko proizvodnjo, d.o.o., sedež: Koželjeva 1, Kamnik, pod vložno št. 1/04234/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-21002
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03942 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GIGA, d.o.o., montažnoservisne storitve v elektroniki in energetiki, Ljubljana, Pot v Podgorje 2, sedež:
Pot v Podgorje 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02407/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št. : 5292085
Firma: GIGA, d.o.o., montažno-servisne storitve v elektroniki in energetiki,
Ljubljana, Archinetova 9
Sedež: Ljubljana, Archinetova 9
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Celestina Igor in Celestina Verica, oba Ljubljana, Archinetova 9,
vstopila 3. 10. 1989, vložila po 756.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se razširi na: komisijska prodaja igralnih avtomatov.
Celotna dejavnost družbe je: proizvodnja, prodaja, montaža, servis merilne in regulacijske opreme sredstev za upravljanje
in avtomatizacijo, telekomunikacijskih in
elektroenergetskih naprav; proizvodnja,
prodaja, servis in leasing igralnih aparatov
in videotehnike; montaža in servis električnih strojev in naprav; trgovina na drobno:
kovinsko in elektrotehnično blago, izdelki
iz lesa, plastike, usnja, tekstila, kamna in
poldragih kamnov; administrativne, organizacijske in tehnološke storitve; vzdrževanje
stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih
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objektov; organizacija zabavnih iger; gostinstvo in turizem; organizacija in prirejanje iger na srečo (igralni avtomati, video
igre, fliperji, biljard); komisijska prodaja
igralnih avtomatov.

register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5581893
Firma: MING, družba za proizvodnjo
informacijski inženiring, d.o.o., Vrhnika,
Dobovičnikova 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trnavčević Milan, Vrhnika, Dobovičnikova 94, vstop 11. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe je: računalniška obdelava podatkov; izdelava software-a; proizvodnja vseh vrst; zaključna dela v gradbeništvu; posredovanje v prometu blaga in storitev na domačem in tujem trgu; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi iz vseh oddelkov carinske tarife; zastopanje tujih in domačih podjetij na
domačem in tujem trgu; konsignacija; marketing, raziskava trga, svetovanje v prometu blaga in storitev; projektiranje in sorodne
tehnične storitve v skladu z Enotno klasifikacijo dejavnosti; inženiring s področja
gradbeništva, projektantski in gradbeni
nadzor; projektiranje na področju industrijske elektronike; inženiring s področja telefonije, elektrozvez, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; organizacija
potovanj in izletov ter agencijske storitve;
gostinske storitve prehrane in namestitve;
informacijski, organizacijski, ekonomski in
finančni inženiring; svetovanje in izdelava
rešitev na področju strojništva, proizvodnih
in poslovnih informacijskih sistemov; trgovanje na debelo in drobno z blagom na področju strojegradnje, elektroopreme, papirja, šolskega in pisarniškega materiala; proizvodnja elektromehanskih strojev in naprav; dajanje strojne in druge opreme v
najem in leasing; razvojno-raziskovalna dejavnost.

subjektu vpisa EROS, penzion, d.o.o.,
Ljubljana, Kogovškova 1, sedež: Kogovškova 1, Ljubljana,
pod vložno št.
1/11533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5477468
Firma: BRAMING INTERNATIONAL, gradbeništvo, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BRAMING INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kogovškova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podobnik Minka in Podobnik Branko, oba Ljubljana, Kogovškova
10, vstopila 29. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Podobnik Minka, razrešena 4. 5. 1994
in imenovana za prokuristko; zastopnik Podobnik Branko, razrešen 4. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

Rg-21003
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03974 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ART QUORUM, d.o.o.,
Ljubljana, Gosposvetska 13, sedež: Gosposvetska 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/03352/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5308682
Osnovni kapital: 1,769.775 SIT
Ustanovitelja: Vujič Lazar, Ljubljana,
Rimska 10, vstop 16. 11. 1989, vložek
884.887,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škodlar Vujič Živa, Ljubljana, Gosposvetska 13, vstop 16. 11. 1989, vložek
884.887,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kreitmayer Srečo, Kreitmayer Dubravka, Ulrich Jože in Škodlar Čoro, izstopili
15. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovna na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 921 Filmska in video
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 92522
Varstvo kulturne dediščine.
Rg-21004
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03997 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LINIJA & TRADE, d.o.o.,
podjetje za inženiring na področju procesne opreme, Šmarje Sap, sedež: Murnova
6, Šmarje Sap, pod vložno št. 1/09012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5497361
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelj: Suhadolc Zvonimir, Šmarje Sap, Murnova 6, vstop 27. 8. 1990, vložek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21005
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03998 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MING, družba za proizvodno informacijski inženiring, Vrhnika,
d.o.o., sedež: Dobovičnikova 94, Vrhnika,
pod vložno št. 1/03489/00 vpisalo v sodni

Rg-21006
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05412 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KORUM, medicinski aparati, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul. prvoborcev 13, Ljubljana,
pod vložno št.
1/11102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža ter zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5464285
Firma: KORUM, medicinski aparati,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 4,109.000 SIT
Ustanovitelja: Koman Igor, Ljubljana,
Glinškova pl. 29, vstop 11. 12. 1990, vložek
2,054.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ručigaj Janko, Ljubljana, Cesta na Brod 20,
vstop 11. 12. 1990, vložek 2,054.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ručigaj Janko, imenovan 3. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-21007
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05547 z dne 14. 6. 1995 pri
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s urovim 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 brezalkohlnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovna 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-

terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina 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 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Trnovski pristan 10, vstop 17. 4. 1989, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pezdirc Vladimir, Ljubljana, Trubarjeva 24, vstop 12. 4. 1994, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21008
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05977 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ESENCA, podjetje za marketing in ekonomsko propagando, p.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 10, sedež: Trnovski pristan 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02083/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje družbe iz p.o., v d.o.o., s temile
podatki:
Matična št.: 5286301
Firma: ESENCA, podjetje za marketing in ekonomsko propagando, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Gregoričeva 3
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Tomič Goran, Ljubljana,

Rg-21010
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06027 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa OVIK, trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o., Domžale, sedež:
Levstikova 31, Domžale, pod vložno št.
1/25075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5806232
Osnovni kapital: 2,698.274,40 SIT
Ustanovitelji: Šulga Viktor, Domžale,
Levstikova 31, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,328.137,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Celjuh Olga, Domžale, Levstikova 31,
vstop 30. 6. 1993, vložek 1,319.137,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šimenko Frančka, Ptuj, K Jezeru 13, vstop 30. 6. 1993,
vložek 51.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 8514 Dru-
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ge zdravstvene dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 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; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

subjektu vpisa DISE, marketing, propagandna, design, d.o.o., Kamnik, sedež:
Rozmanova 1, Kamnik, pod vložno št.
1/21901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in razširitev dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5756286
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gašperič Matej, Kamnik,
Rozmanova 1, vstop 19. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Repič Alenka, izstop 1. 1. 1995; Jaklič Aleš,
Kamnik, Ljubljanska c. 3b, vstop 1. 1. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Repič Alenka, razrešena 1. 1.
1995; zastopnik Jaklič Aleš, imenovan 1. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska 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 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in

Rg-21011
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06031 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LAPAJNE MARKETING
IN OSTALI, Grafične storitve in ekonomska propaganda, d.n.o., Črnuška cesta 16,
Ljubljana, sedež: Črnuška cesta 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/25267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5834490
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljci: Lapajne Nataša, Ljubljana, Bratovševa ploščad 2, vstop 11. 2. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Sidonja Lapajne
Zdenka, izstop 4. 5. 1994; Ulčar Štefanija,
Ljubljana, Črnuška c. 16, vstop 4. 5. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo: 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

Rg-21012
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06050 z dne 15. 6. 1995 pri
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opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo 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 kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovnina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401¸Izposojanje športne opreme; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti.

Matična št.: 5327512
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelj: Kozina Janez, Ljubljana Črnuče, Ulica v Kokovšek 10, vstop 12. 12.
1989, vložek 1,531.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21013
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06095 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AGIL, podjetje za svetovanje, prodajo, proizvodnjo in servis, d.o.o.,
Brnčičeva, n.h., Ljubljana - Črnuče, sedež: Brnčičeva, n.h., Ljubljana - Črnuče,
pod vložno št. 1/03098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:

Rg-21017
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06157 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TEMPEX, družba za prodajo na debelo in drobno, uvoz in izvoz,
sestavljanje ur in drobne galanterije,
Ljubljana, Bjedičeva 8, sedež: Bjedičeva
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/06761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in
osnovnega kapitala ter zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5374685
Firma: TEMPEX, družba za prodajo
na debelo in drobno, uvoz in izvoz, sestavljanje ur in drobne galanterije, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Frohlich Majda, izstop 20.
4. 1994; Žlebnik Andreja, Ljubljana, Kunaverjeva 8, vstop 20. 4. 1990, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trampuž Tomaž, Kostanjevica na Krasu,
Temenica 16, vstop 20. 4. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Frohlich Majda, razrešena 20. 4.
1994; zastopnica Žlebnik Andreja, razrešena 20. 4. 1994 in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-21020
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07555 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DUO, podjetje za domačo
in umetno obrt, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Pavšičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/05020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5351332
Osnovni kapital: 1,785.207 SIT
Ustanovitelja: Štern Gabrijela, vložek
1,299.168 SIT in Štern Artur, vložek
486.039 SIT, oba Ljubljana, Pavšičeva 30,
vstopila 9. 1. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-21021
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07563 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DINERS CLUB SLO, finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5781469
Osnovni kapital: 1,693.327 SIT
Ustanovitelj: Findale Enterprisses Limited, Dublin 2, 41 Central Chambers Dame
Court, vstop 22. 4. 1993, vložek 1,693.327
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2873

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Terlep Darko, razrešen 1. 3. 1995;
direktor Hohnec Brane, imenovan 1. 3.
1995, Ljubljana, Chengdujska 34, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1995: 511
Posredništvo; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652
Drugo finančno posredništvo; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Ustanovitelja: Vider Barbara in Vider
Matjaž, oba Ljubljana, Černivčeva 9, vstopila 20. 1. 1993, vložila po 753.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

subjektu vpisa ITEC, trgovsko proizvodno podjetje, Ljubljana, Goriška 61, d.o.o.,
Ljubljana–Šiška, sedež: Goriška 61, Ljubljana, pod vložno št. 1/06288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, zastopnikov, preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5352452
Firma: CIGALE & Co., trgovsko in
proizvodno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: CIGALE & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanoviteljici: Kos Bojan, izstop 3. 5.
1994; Cigale Karolina, Ljubljana, Goriška
61, vstop 30. 3. 1990, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kos Urška, Ljubljana, Štihova 14,
vstop 3. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kos Bojan, razrešen 3. 5. 1994; zastopnica Cigale Karolina, razrešena 3. 5.
1994 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21022
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07568 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SIMA PIANO, trgovina,
proizvodnja, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mokrška 47 a, sedež: Mokrška 47 a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09984/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5445159
Osnovni kapital: 2,562.000 SIT
Ustanovitelj: Silič Marin, Ljubljana, Mokrška 47 A, vstop 12. 11. 1990, vložek
2,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21023
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07569 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VOJCOM, podjetje za trgovino, posredništvo in svetovanje in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 11, sedež: Polanškova 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/09295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti ter osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5426685
Osnovni kapital: 4,432.000 SIT
Ustanovitelj: Antanasović Vojislav,
Ljubljana, Plešičeva 45, vstop 18. 10. 1990,
vložek 4.432.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: dodelava in predelava kovinskih,
gradbenih, tehničnih in tekstilnih izdelkov;
izvajanje gradbeniških del in storitev; špedicija.
Rg-21024
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07582 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BELFOR, podjetje za trgovino, zunanjo trgovino in zastopstva,
Černivčeva 9, Ljubljana, sedež: Černivčeva 9, Ljubljana,
pod vložno št.
1/21094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5715407
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT

Rg-21025
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07584 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PLEVNIK, proizvodnja in
trženje, d.o.o., Podsmreka 24, Dobrova,
sedež: Podsmreka 24, Dobrova, pod vložno št. 1/17070/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5594251
Osnovni kapital: 1,863.000 SIT
Ustanovitelji: Plevnik Franci, vstop 1. 6.
1993; Plevnik Slavko, vstop 6. 3. 1992;
Plevnik Damijan, vstop 1. 6. 1993; vsi Dobrova, Podsmreka 24, vložili po 621.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-21026
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07605 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje za čiščenje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih prostorov, d.o.o., Ljubljana, Trg oktobrske
revolucije 12, sedež: Trg oktobrske revolucije 12, Ljubljana,
pod vložno št.
1/03175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5308615
Firma: LESK, podjetje za čiščenje in
vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih
prostorov, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 10
Osnovni kapital: 1,558.500 SIT
Ustanovitelj: Miklavčič Jožef, Ljubljana, Brodarjev trg 10, vstop 6. 12. 1989,
vložek 1,558.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21027
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07623 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa QUICK CARGO, podjetje
za transport in mednarodno špedicijo,
d.o.o., Ljubljana, Hubadova 8, sedež: Hubadova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/19735/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5664055
Firma: FAJDIGA & Co., podjetje za
transport in mednarodno špedicijo, d.n.o.
Skrajšana firma: FAJDIGA & Co.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Fajdiga Srečko, vstop 15.
9. 1992 in Fajdiga Dragica, vstop 3. 5. 1994,
oba Ljubljana, Hubadova 8, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-21028
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07624 z dne 27. 6. 1995 pri

Rg-21029
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07633 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BORTAN, predelava in trgovina tekstilnih proizvodov, d.o.o.,
Šmarca, Stegne 22, Kamnik, sedež: Stegne 22, Kamnik, pod vložno št. 1/22209/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., in spremembo
firme s temile podatki:
Matična št.: 5746736
Firma: BORTAN Žagar & Co., predelava in trgovina tekstilnih proizvodov,
d.n.o., Šmarca
Skrajšana firma: BORTAN Žagar &
CO., d.n.o., Šmarca
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Žagar Tanja in Žagar Ivan,
oba Kamnik, Stegne 22, Šmarca, vstopila
1. 9. 1993, vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-21030
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07636 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KRISTL, trgovsko podjetje, d.o.o., Velika Račna 1, Grosuplje, sedež: Velika Račna 1, Grosuplje, pod vložno št. 1/12721/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5501792
Firma: KRISTL, družba za trgovino in
transport, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 3,928.000 SIT
Ustanovitelji: Palčar Kristjan, Grosuplje, Velika Račna 1, vstop 27. 5. 1991, vložek 1,964.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Palčar Janez, Grosuplje, Velika Račna 1, vstop 19. 11. 1992, vložek 982.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Starec Kristina, Grosuplje, Predole 13, vstop 19. 11.
1992, vložek 982.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
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Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: proizvodnja kamna,
gramoza in peska; klanje živine; živinoreja; predelava in konzerviranje mesa; predelava in konzerviranje mleka; gostinstvo;
turistično posredovanje; urejanje naselja in
prostora.

Matična št.: 5571782
Firma: MKL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Kantetova 38
Skrajšana firma: MKL trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,540.182 SIT
Ustanovitelja: Eržen Karla, vstop 6. 3.
1992 in Eržen Marjan, vstop 12. 5. 1994,
oba Ljubljana, Kantetova 38, vložila po
770.091 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe je: trgovanje (trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi na domačem trgu in s tujino
in trgovinske storitve); posredniški, zastopniški, komisijski in drugi posli; izdelava in
popravilo elektrotehničnih izdelkov; kozmetične in podobne storitve.

Matična št.: 5745047
Osnovni kapital: 3,449.000 SIT
Ustanoviteljica: Lipak Antonija, Grosuplje, Polica 10, vstop 10. 2. 1993, vložek
3,449.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21031
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07638 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CER, podjetje za splošna
gozdna dela doma in v tujini, predelavo
gozdnih proizvodov, notranjo in zunanjo
trgovino in prevozništvo, d.o.o., Kamnik,
sedež: Soteska 71, Kamnik, pod vložno št.
1/05842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti, spremembo
osnovnega kapitala in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5349354
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kadunc Stanislav in Kadunc Andrej, oba Kamnik, Soteska 71, vstopila 18. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Koncilia Marija, imenovana 18. 5.
1994, Kamnik, Soteska 71, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet.
Rg-21032
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07639 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa MKL, podjetje za trgovino, izvozuvoz, d.o.o., Ljubljana, Kantetova 38, sedež: Kantetova 38, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Rg-21033
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07641 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LESKA, lesni inženiring,
d.o.o., Ljubljana Šentvid, Ul. Konrada
Babnika 25, sedež: Ul. Konrada Babnika
25, Ljubljana - Šentvid, pod vložno št.
1/03267/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5328721
Osnovni kapital: 4,799.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Marija, izstop 16.
5. 1994 in Kajzer Andrej, izstop 16. 5. 1994;
Kajzer Franc, Ljubljana - Šentvid, Ul. Konrada Babnika 25, vstop 28. 11. 1989, vložek 4,799.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Dolinar Marija, razrešena 16. 5.
1994; direktor Kajzer Franc, imenovan 16.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: zaključna dela v gradbeništvu v okviru predmeta poslovanja: montaža končnih
lesenih izdelkov in stavbnega pohištva, žaganega lesa in plošč.
Rg-21037
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07653 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MARKSTYL, marketing,
trgovina, zastopanje, d.o.o., Smlednik, sedež: Valburga 88, Smlednik, pod vložno
št. 1/13879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5552079
Osnovni kapital: 2,442.974 SIT
Ustanovitelj: Tršan Marko, Smlednik,
Valburga 88, vstop 20. 11. 1991, vložek
2,442.974 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21041
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07680 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SMUK 10, podjetje za
šport, gostinstvo in proizvodne dejavnosti, d.o.o., Grosuplje, Polica 10, sedež: Polica 10, Grosuplje,
pod vložno št.
1/22256/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Rg-21042
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07785 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa dSM – IZDELKI, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje in špedicijo ter izvoz in uvoz,
d.o.o., Na jami 9, Ljubljana, sedež: Na
jami 9, Ljubljana,
pod vložno št.
1/03796/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5319838
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomas De Saintmaur Eric,
Ljubljana, Ul. Jana Husa 18, vstop 27. 11.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-21044
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07689 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BB, tiskarna, d.o.o., Ribnica, sedež: Grič, cesta V/1, Ribnica, pod
vložno št. 1/05120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbenika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5322316
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oražem Bojan, vstop
29. 1. 1990 in Oražem Marija, vstop 12. 4.
1994, oba Ribnica, Trg Veljka Vlahoviča
11, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-21045
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07693 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MANDA, proizvodnja in
marketing, d.o.o., Dobrova, sedež: Horjulska 61, Dobrova,
pod vložno št.
1/08489/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5840198
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Ignac, Dobrova,
Horjulska 61, vstop 14. 9. 1990, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Podjetje opravlja naslednjo dejavnost:
proizvodnja in popravilo kovinskih izdelkov, naprav, strojev in konstrukcij po naročilu; servis električnih gospodinjskih aparatov: štedilniki, bojlerji, pralni in pomivalni
stroji, termoakumulacijske peči; servis komunikacijskih aparatov, računalniške, video
in avdio opreme; snemanje in predstavitev
videoposnetkov s področja ekonomske propagande; proizvodnja lesenih igrač; transportna in prevozna dejavnost potnikov in
blaga; kooperacijski, posredniški in zastopniški posli; trgovina z neživilskimi izdelki
na debelo in na drobno: tkanina, konfekcija,
obutev, kovinsko in elektrotehnično blago,
keramika, steklo, porcelan, avtomobilizem,
zdravila, sanitetni material; organiziranje
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izletov, potovanj in eksurzij v državi in v
tujini, posredovanje pri nastanitvi turistov v
objektih v individualni lastnini, gostinska
dejavnost - kavabar; uvoz in izvoz strojev,
aparatov, izdelkov s področja strojne, konfekcijske, tekstilne, avtomobilistične, predelovalne, računalniške industrije, trgovina
z rezervnimi deli, repromateriala in surovinami na naštetih področjih; organiziranje in
izvajanje konsignacijskih, posredniških, zastopniških, kooperacijskih poslov s fizičnimi in pravnimi osebami.
Družba odslej opravlja naslednje dejavnosti: proizvodnja in popravilo kovinskih
izdelkov, naprav, strojev in konstrukcij po
naročilu; servis električnih gospodinjskih
aparatov: štedilniki, bojlerji, pralni in pomivalni stroji, termoakumulacijske peči; servis komunikacijskih aparatov, računalniške,
video in avdio opreme; snemanje in predstavitev videoposnetkov s področja ekonomske propagande; proizvodnja lesenih igrač;
transportna in prevozna dejavnost potnikov
in blaga; kooperacijski, posredniški in zastopniški posli; trgovina z neživilskimi izdelki na debelo in na drobno: tkanina, konfekcija, obutev, kovinsko in elektrotehnično blago, keramika, steklo, porcelan, avtomobilizem, zdravila, sanitetni material;
organiziranje izletov, potovanj in ekskurzij
v državi in v tujini; posredovanje pri nastanitvi turistov v objektih v individualni lastnini, gostinska dejavnost – kavabar; trgovina z živilskimi izdelki na debelo in drobno;
priprava in prodaja hrane; posredovanje in
zastopanje pri sklepanju zavarovanj; marketinška raziskava trga; ekonomsko svetovanje; uvoz in izvoz strojev, aparatov, izdelkov s področja strojne, konfekcijske, tekstilne, avtomobilistične, predelovalne, računalniške industrije, trgovina z rezervnimi
deli, repromateriala in surovinami na naštetih področjih; uvoz in izvoz živilskih izdelkov; organiziranje in izvajanje konsignacijskih, posredniških, zastopniških, kooperacijskih poslov s fizičnimi in pravnimi osebami.

gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda.

subjektu vpisa ALKALOID, družba z
omejeno odgovornostjo za trgovino in
storitve, Ljubljana, sedež: Celovška c. 40
a, Ljubljana, pod vložno št. 1/17373/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5608139
Osnovni kapital: 1,679.000 SIT
Ustanovitelj: Farmacevtsko-kemično kozmetična industrija Alkaloid, d.d., Skopje,
p.o., Skopje, Bul. Aleksandra Makedonskega 12, vstop 21. 2. 1992, vložek 1,679.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21047
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07770 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELGRIN, elektro gradbeni
inženiring, d.o.o., Radomlje, sedež: Pelechova ulica 6, Radomlje, pod vložno št.
1/22342/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5758343
Osnovni kapital: 1,743.000 SIT
Ustanovitelja: Carič Ivo, vložil 892.500
SIT in Carič Nikolaja, vložek 850.500 SIT,
oba Radomlje, Pelechova ulica 6, vstopila
18. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri

Rg-21049
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07788 z dne 22. 6. 1995 pri

Rg-21050
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07789 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DEJ 2, ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o., Stari trg pri Ložu,
sedež: Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pod vložno št. 1/22051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5746469
Osnovni kapital: 33,898.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjc Bojan in Žnidaršič
Kranjc Alenka, vstopila 17. 2. 1993, vložila
po 847.450 SIT; Žnidaršič Janez in Žnidaršič Danica, vstopila 17. 2. 1993, vložila po
211.862,50 SIT; DEJ, d.o.o., vstop 30. 8.
1993, vložek 31,779.375 SIT, vsi Postojna,
Vojkova 12, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost družbe je: izdelava ekonomskih, marketinških in tržnih elaboratov s področja ekonomike, raziskovalnih strok in
opravljanje poslovnega inženiringa; gradbeni inženiring; posli na področju cenitve
objektov; računalniški inženiring; trgovinske storitve, agencijske, posredniške, borzne storitve, ekonomska propaganda; organiziranje prodaje, posredovanje in prodaja
vseh vrst zgrajenih objektov, drugih nepremičnin in dajanje v najem; inženiring s področja organizacije dela; svetovanje pri ekonomsko poslovnih odločitvah, statusno
pravnih in organizacijskih odločitvah in druge intelektualne storitve; organiziranje in
izvajanje seminarjev s področja ekonomskih, pravnih, organizacijskih in družbenih
ved; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; svetovanje
na področju turizma in turistično posredovanje; upravljanje s kapitalskimi vložki in
vrednostnimi papirji; uvoz in izvoz živilskega in neživilskega blaga; maloobmejni
promet; posebne oblike zunanjetrgovinskega prometa: kompenzacijski posli, konsignacijski posli, tranzitni posli, trgovinsko posredovanje, zastopanje tujih firm; organiziranje in vodenje vseh vrst proizvodnih kooperacij; cenitev podjetij; cenitev opreme;
izdelava izvedeniških mnenj; prevozništvo
in špedicija; založništvo.
Rg-21051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07792 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SINTER COMMERCE, trgovina in zunanja trgovina, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log 100 B,
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Ljubljana, pod vložno št. 1/04640/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5334926
Osnovni kapital: 5,555.076 SIT
Ustanovitelji: Krapež Jože, Brezovica pri
Ljubljani, Pot za stan 4, vstop 17. 1. 1990,
vložek 2,777.538 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krapež Miloš, Brezovica pri Ljubljani, Pot za stan 2, vstop 17. 1. 1990, vložek 2,777.538 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08025 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CADIX, procesni sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 264,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11801/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5473233
Osnovni kapital: 2,470.367 SIT
Ustanovitelja: Pestotnik Tadej, Ljubljana, Mivka 10 a, vstop 13. 2. 1991, vložek
1,235.183,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Beovič Dean, Ljubljana, Srbinškova
23, vstop 29. 3. 1993, vložek 1,235.183,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

subjektu vpisa BELMAN, podjetje za pleskarstvo, plastiko, d.o.o., Gorenje, sedež:
Gorenje 62, Stara Cerkev, pod vložno št.
1/09294/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5422973
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Rački Jože, Stara Cerkev,
Gorenje 62, vstop 3. 10. 1990, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Odslej se dejavnost družbe glasi: zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; trgovina z
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z neživilsko proizvodnjo na debelo; knjigovodske storitve; obdelava podatkov.

Rg-21052
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07794 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TAVČAR EDO, d.o.o., podjetje za konzulting in zastopanje, Ljubljana Polje, sedež: Anžurjeva 8 B, Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/17103/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5603978
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Edo, Ljubljana Polje, Anžurjeva 8, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21053
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07800 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FRIDA KOS, frizersko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 11, sedež: Mestni trg 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5571731
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelj: Lenard Dan, Ljubljana,
Rožna dolina IV/50, vstop 29. 2. 1992, vložek 1,606.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lenard Vid, imenovan 19. 5. 1994,
Ljubljana, Rožna dolina IV/50, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-21054
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07801 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MISTIK, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Ulica padlih borcev 23,
Ljubljana, sedež: Ulica padlih borcev 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15357/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5578809
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Bojan, Jevnica,
Jevnica 20 a, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobe Janja, izstop 3. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kobe Janja, razrešena 3. 5. 1994.

Rg-21057
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08027 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STUDIO M, storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Litija, Brodarska 8, sedež: Brodarska 8, Litija, pod vložno št. 1/16307/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5739721
Osnovni kapital: 1,515.700 SIT
Ustanovitelj: Matijevič Cvetko, Litija,
Brodarska 8, vstop 9. 3. 1992, vložek
1,515.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Matijevič Marica, imenovana 16.
5. 1994, Litija, Brodarska 8, zastopa družbo
brez omejitev, kot namestnica direktorja.
Rg-21058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08028 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EUROWEST, izvoznouvozno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Žaucerjeva 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/18128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5607825
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lekić Lilijana, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 94, vstop 14. 4. 1992,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozjak Veljko, Ljubljana, Žaucerjeva 20, vstop 19. 1. 1993, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilskimi izdelki; leasing strojne opreme; inženiring za opremljanje trgovinskih, gostinskih
in hotelskih objektov; posredovanje v prometu blaga in storitev; izvoz in uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; posredovanje v prometu blaga in storitev v
zunanjetrgovinskem prometu; zastopanje tujih podjetij v prometu blaga in storitev; prodaja blaga s konsingacijskega skladišča; leasing strojne opreme v zunanjetrgovinskem
prometu; finančni inženiring.
Rg-21060
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08056 z dne 14. 6. 1995 pri

Rg-21061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08059 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JELKON, poslovne storitve, trgovina in marketing, d.o.o., Mengeš, sedež: Levčeva 17, Mengeš, pod vložno št. 1/18351/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5641675
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanoviteljica: Avbelj Koncilija Jelka,
Mengeš, Levčeva 17, vstop 3. 12. 1992,
vložek 1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21063
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08062 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELEMAR, podjetje za računalništvo in informatiko, d.o.o., sedež:
Kogojeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/04083/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319960
Osnovni kapital: 1,913.600 SIT
Ustanovitelj: Martini Adolf, Ljubljana,
Kogojeva 6, vstop 9. 1. 1990, vložek
1,913.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: elektromehanika; finomehanika; izdelovanje reklamnih in drugih svetlobnih
napisov; svetovanje s področja elektro inštalacij; projektiranje elektro inštalacij; strokovno vodenje nadzora nad izvajanjem elektroinštalacijskih del; revizija tehnološke dokumentacije za elektro inštalacije.
Rg-21064
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08064 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MAŠ, posredniško, trgovsko, gostinsko, marketinško in inženiring
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje
72, Ljubljana, pod vložno št. 1/03095/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5306035
Osnovni kapital: 1,998.000 SIT
Ustanovitelja: Šušteršič Matjaž, Ljubljana, Savlje 72, vstop 27. 11. 1989, vložek
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999.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šušteršič-Umek Alenčica, Ljubljana, Dermotova 9, vstop 27. 11. 1989, vložek
999.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

varja; Trecarichi Salvatore, Perugia, Via M.
Magnini 101, vstop 16. 3. 1990, vložek
1,300.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

1,514.625 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krek Peter, Medvode, Verje 31 h, vstop
24. 5. 1994, vložek 504.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21067
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08074 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JJ. KLUN, trgovina in storitve, d.o.o., Ribnica, sedež: Gorenjska c.
1, Ribnica, pod vložno št. 1/23938/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5790239
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klun Judita in Klun Jaka,
oba Ribnica, Gorenjska cesta 1, vstopila 8.
6. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-21069
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08085 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RENTA INVEST, podjetje
z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 7, sedež: Trubarjeva 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/18439/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5817536
Osnovni kapital: 1,639.000 SIT
Ustanovitelja: Jordan Miro, Ljubljana,
Vošnjakova 4, vstop 2. 3. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žabkar Boštjan, Ljubljana, Trubarjeva 7,
vstop 15. 12. 1993, vložek 1,629.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21072
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08095 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ASFALTER, gradbene in
druge storitve, Ljubljana, Andričeva 18,
d.o.o., sedež: Andričeva 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5428173
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bravič Andrej, Ljubljana,
Andričeva 18, vstop 17. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21073
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08097 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTERIER BABBEO, podjetje za urejanje prostorov in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Česnikova 6, sedež: Česnikova 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/15751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5573173
Osnovni kapital: 2,588.786 SIT
Ustanovitelja: Ćurko Željko, Ljubljana,
Česnikova 10, vstop 22. 1. 1992, vložek
1,320.280,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tuj Miroslav, Ljubljana, Česnikova
6, vstop 21. 12. 1992, vložek 1,268.505,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21070
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08088 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FERIMEX, podjetje za proizvodnjo, blagovni promet, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva 25/b, sedež:
Škrabčeva 25/b, Ljubljana, pod vložno št.
1/06601/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5359228
Osnovni kapital: 3,414.000 SIT
Ustanovitelja: Ferkolj Ivo in Ferkolj
Majda, oba Ljubljana, Škrabčeva ul. 25/b,
vstopila 10. 4. 1990, vložila po 1,707.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21074
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08098 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOTECH, podjetje za
trgovino na debelo in drobno in opravljanje servisnih storitev, d.o.o., Ahlinova 1,
Škofljica, sedež: Ahlinova 1, Škofljica, pod
vložno št. 1/04903/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5461804
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jordan Ivan, Škofljica, Ahlinova 1, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jordan Robert, izstop 21. 5. 1994.

Rg-21071
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08094 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa S.I.M., podjetje za marketing, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06230/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5366496
Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanovitelja: Milostnik Sanja, Ljubljana, Glinškova ploščad 16, vstop 16. 3. 1990,
vložek 325.200 SIT, odgovornost: ne odgo-

Rg-21075
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08099 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: SEMPCO, zastopstvo tujih firm, izvoz-uvoz in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Štihova 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev ter osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5781086
Osnovni kapital: 2,019.500 SIT
Ustanovitelja: Krek Irena, Medvode,
Verje 31 h, vstop 20. 6. 1993, vložek

Rg-21076
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08103 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: RAF, računalniški fotostavek, d.o.o., Ljubljana, Dobrunje, Sadinja
vas 43, sedež: Sadinja vas 43, LjubljanaDobrunje, pod vložno št. 1/02867/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5315069
Osnovni kapital: 6,313.000 SIT
Ustanovitelj: Lindič Rafael, Ljubljana
Dobrunje, Sadinja vas 43, vstop 25. 11.
1989, vložek 6,313.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi, tako da se
odslej glasi: elektronska obdelava in izdelava tekstualnih - fotografskih predlog za nadaljnjo reprodukcijo; izdelava, dodelava in
posredovanje programske opreme za področje oblikovanja vizualnih komunikacij;
organizacija seminarjev, posvetovanje in učnih delavnic s področja predmeta poslovanja; izvoz in uvoz neživilskih izdelkov; proizvodnja grafičnih izdelkov vseh vrst; grafična dejavnost; založništvo; izdelava vseh
vrst kopij in fotokopij na nosilcih pisane,
zvočne in avdio-vizualne tehnike, razmnoževanje in kopiranje; storitve reklame, ekonomske propagande in marketinga; posredovanje pri prometu blaga in storitev; komercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; trgovina na debelo in drobno ter tranzitna trgovina z živili in
neživilskimi izdelki; zastopanje domačih in
tujih podjetij.
Rg-21077
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08105 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: ArtTEX, d.o.o., podjetje v
zasebni lastnini za oblikovanje proizvodnjo tekstilij, oblačil in interiera ter trgovino, Ljubljana, Cankarjeva 7, sedež:
Cankarjeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/03026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5313856
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Peterca Barbara, Ljubljana, Grubarjevo nabrežje 20, vstop 31. 10.
1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vovk Mojca, Ljubljana, Beethovnova 12, vstop 31. 10. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Javornik Vesna, izstop 16. 5. 1994; LebanVavpotič Marjeta, izstop 16. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Peterca Barbara, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
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nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih
izdelkov;
3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovna na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n:, 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-

ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

knjigovodske in računovodske storitve; menjalniški posli.
Dejavnost družbe je: trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki na drobno in debelo; gostinstvo in turizem; proizvodnja kruha in drugih izdelkov iz moke in jajc; proizvodnja izdelkov iz lesa, kovin in plastičnih mas; proizvodnja prehrambenih
izdelkov; zastopništvo, posredovanje na področju prometa blaga, predstavništvo, svetovanje; marketing, inženiring; prevoz blaga in potnikov z lastnimi in najetimi
sredstvi; proizvodnja slaščic, krem, sladoledov; proizvodnja in polnjenje alkoholnih in
brezalkoholnih pijač; predelava mleka in
mesa; predelava in mletje žit; izdelava lesenih, kovinskih in betonskih konstrukcij in
stavbnih elementov; proizvodnja izdelkov
iz papirja; proizvodnja lesene, plastične, papirne embalaže in pakiranje izdelkov; prehrambeni in gostinski inženiring, finančni
inženiring, knjigovodske in računovodske
storitve, menjalniški posli.

Rg-21080
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08110 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: PINGVIN, d.o.o., podjetje
za kulturo in izobraževanje, sedež: Slovenčeva 133, Ljubljana, pod vložno št.
1/07705/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5397367
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gomolj Ambrož Tadeja, Ljubljana, Slovenčeva 133, vstop 19. 7.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-21081
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08130 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: TRAGENT, transport in
prevozi, d.o.o., Ljubljana, Podgorska 10,
sedež: Podgorska 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/02143/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo zastopnika in
osnovnega kapitala, s temile podatki:
Matična št.: 5286816
Osnovni kapital: 1,717.000 SIT
Ustanovitelji: Rečnik Roman, Ljubljana,
Pohorskega bataljona 87; Šabjan Avgust,
Horjul, Horjul 240; Horvat Lojze, Ljubljana, Pod lipami 56, vsi vstopili 5. 5. 1989,
vložili po 572.333,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Horvat Lojze, imenovan 18. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja; zastopnik Šabjan Avgust,
imenovan 18. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, kot namestnik direktorja.
Rg-21084
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09148 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: HRAM, prehrambeno in
trgovsko podjetje, Trdnjava 1, Kočevje,
sedež: Trdnjava 1, Kočevje, pod vložno št.
1/20396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5685818
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bradeško Jure, Kočevje,
Ljubljanska 23, vstop 27. 10. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerše Aleš, Kočevje, Rožna ulica 24, vstop
27. 10. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi za naslednje dejavnosti: proizvodnja slaščic, krem, sladoleda;
proizvodnja in polnjenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač; predelava mleka in mesa;
predelava in mletje žit; izdelava lesenih, kovinskih, betonskih konstrukcij in stavbnih
elementov; proizvodnja izdelkov iz papirja;
proizvodnja lesene, plastične, papirne embalaže in pakiranje izdelkov; prehrambeni
in gostinski inženiring; finančni inženiring;

Rg-21085
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09202 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: IPS, d.o.o., Ljubljana, podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve, sedež: Brnčičeva 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02190/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289157
Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 17
Osnovni kapital: 27,828.060 SIT
Ustanovitelji: Breznik Bojan, Brezovica, Pot na Polane 24, vstop 30. 6. 1989,
vložek 7,343.629,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jeza Marjan, Ljubljana, Bizjakova 10 a, vstop 27. 12. 1989, vložek
6,587.133 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajc Franc Marjan, Ljubljana, Pod bukvami
54, vstop 30. 6. 1989, vložek 8.791.551,61
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Praprotnik
Tanja, Ljubljana, Polanškova 12, vstop 29.
2. 1992, vložek 4,348.328,92 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bengez Alenka, izstop
8. 3. 1994; Pataky Nenad, Ljubljana, Preglov trg 5, vstop 6. 4. 1993, vložek
757.417,87 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
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Rg-21086
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09215 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: KOIN, podjetje za kooperacijo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Škofjeloška 36, Medvode, pod vložno
št. 1/07744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5633672
Osnovni kapital: 1,534.290 SIT
Ustanovitelja: Šmid Andrej in Šmid Petra, oba Ljubljana, Mencingerjeva 3, vstopila 21. 5. 1990, vložila po 767.145 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Škofljica, pod vložno št. 1/23426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5791723
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Matjaž, Ljubljana,
Porentova 5, vstop 23. 4. 1993, vložek
1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Ustanoviteljica: Kocjančič Branka, Ljubljana-Dobrunje, Sostrska cesta 25, vstop
1. 7. 1993, vložek 1,500.000,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21088
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09220 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: HALAS, inženiring, projektiranje, arhitektura, d.o.o., sedež: Pot
ilegalcev 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/09971/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
spremembo poštne številke sedeža firme s
temile podatki:
Matična št.: 5446066
Sedež: Ljubljana, Pot ilegalcev 3
Osnovni kapital: 1,935.000 SIT
Ustanovitelja: Halas Andrej, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 56, vstop 18. 12. 1990,
vložek 1,741.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marolt Marija, Ljubljana, Mlinska
pot 3, vstop 18. 12. 1990, vložek 193.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21089
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09222 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: SERVIS 92, podjetje za
finance in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Peričeva 26, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5574048
Osnovni kapital: 1,985.000 SIT
Ustanovitelja: Juha Anica, vložek
1,926.500 SIT in Špetič Florijan, vložek
58.500 SIT, oba Ljubljana, Peričeva 26,
vstopila 22. 1. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: elektroinstalacije; gradbeništvo in
prevozi; zastopanje tujih in domačih firm;
popravilo in vzdrževanje motornih vozil; gostinstvo in turizem v vseh oblikah klas. dejavnosti; trgovina na debelo in drobno v
vseh oblikah klas. dejavnosti; posredovanje
v trgovinski in vseh ostalih dejavnostih;
uvoz in izvoz izdelkov, polizdelkov in repromateriala.
Rg-21090
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09234 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: DEGRA, podjetje za oblikovanje, grafične in druge storitve, trgovino na debelo in drobno, uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Lanišče 12 a,

Rg-21091
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09235 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: VIA, podjetje za posredovanje, zastopanje in svetovanje, d.o.o., sedež: Prešernova 36, Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/02140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5279780
Firma: VIA, posredovanje, zastopanje
in svetovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bavčar Igor in Bavčar Erna, oba Mengeš, Trzin, Prešernova 36, vstopila 23. 6. 1989, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-21092
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09237 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: MIX, podjetje za trgovino
in proizvodnjo z gradbenim materialom,
d.o.o., Ponikve 96, Videm–Dobrepolje, sedež: Ponikve 96, Videm–Dobrepolje, pod
vložno št. 1/03080/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5305802
Firma: MIX, podjetje za trgovino z
gradbenim in instalacijskim materialom,
d.o.o., Ponikve 96, Videm–Dobrepolje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prhaj Tomaž, Videm–Dobrepolje, Ponikve 96, vstop 31. 10. 1989,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škulj Janez, Videm–Dobrepolje, Ponikve 85, vstop 31. 10. 1989, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: trgovina na debelo in drobno z blagom neživilske nomenklature, razen trgovine z orožjem; izvajalski inženiring; agencijski, zastopniški, špediterski in skladiščni
posli v blagovnem prometu.
Naslednje dejavnosti se brišejo: proizvodnja gradbenega materiala.
Rg-21094
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09249 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: KOMTEX, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sostrska c.
25, Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/24040/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5808448
Osnovni kapital: 1,500.000,25 SIT

Rg-21096
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09255 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: KOOPGRAD, podjetje za
izdelavo opreme in gradbeno dejavnost,
Ljubljana, Stegne 35, d.o.o., sedež: Stegne 35, Ljubljana, pod vložno št. 1/06730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5366267
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Križaj Milan, Škofja Loka,
Reteče 100, vstop 12. 7. 1990, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Otmar Zorn, izstop 16. 5. 1994.
Rg-21098
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09262 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: F.M.D. TRADE, trgovina,
marketing inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Pot heroja Trtnika 4a, sedež: Pot heroja
Trtnika 4a, Ljubljana, pod vložno št.
1/10846/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5459338
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fajt-Mav Olga, Ljubljana, Pot heroja Trtnika 4a, vstop 10. 1. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21099
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09266 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: TEEL, podjetje za storitve
in trgovino s področja telekomunikacij in
telefonije, Ljubljana, d.o.o., sedež: Kriva
pot 12, Ljubljana,
pod vložno št.
1/12887/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5521785
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Uštar Peter, Ljubljana,
Kriva pot 12, vstop 3. 6. 1991, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Anton, Velike Lašče, Velike Lašče
104a, vstop 8. 12. 1993, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zabukovec Adolf, Ljubljana, Gerbičeva 30, vstop
8. 12. 1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21100
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09271 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: MYTHOS, d.o.o., podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino ter posredovanje, Ljubljana, Rolovičeva 1, sedež: Rolovičeva 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, os-
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novnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5524946
Firma: MYTHOS, d.o.o., podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino ter posredovanje, Ljubljana, Komenskega 11
Sedež: Ljubljana, Komenskega 11
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Drozg Tomaž, Maribor,
Slovenska 38, vstop 18. 10. 1991, vložek
1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Družba razširja svojo dejavnost na: svetovanje s področja dejavnosti; stiki z javnostjo; reklamne storitve; zakup medijskega prostora; marketing; direktna prodaja;
prodaja po pošti; prodaja od vrat do vrat.
Dejavnost družbe obsega: zastopanje domačih podjetij; trgovina neživilskih in živilskih proizvodov; fotografiranje, fotolaboratorijske storitve; računalniške storitve;
založništvo; izposoja avdiovizualnih naprav
in pripomočkov; posredovanje avtorskih del,
grafičnih in tiskarskih storitev; uvoz in izvoz neživilskih izdelkov, zastopanje tujih
firm; svetovanje s področja dejavnosti; stiki
z javnostjo; reklamne storitve; zakup medijskega prostora; marketing; direktna prodaja; prodaja po pošti; prodaja od vrat do vrat.

Matična št.: 5358221
Firma: FORMIN, marketing, svetovanje, zastopanje, d.o.o.,Ljubljana–Šentvid,
Krvinova 6
Skrajšana firma: FORMIN, d.o.o., Ljubljana - Šentvid
Sedež: Ljubljana–Šentvid, Krvinova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Caf Boštjan, Ljubljana–
Šentvid, Krvinova 6, vstop 18. 12. 1989,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Forjan Tanja, Ljubljana, Preglov trg
13, vstop 18. 12. 1989, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

1994; zastopnica Podgorelec Mojca, razrešena 20. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo, 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-21101
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09282 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: IVOpress, podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo, založništvo,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Mala Stara vas
10, Grosuplje, pod vložno št. 1/13852/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5536359
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Brečič Ivan, Grosuplje,
Mala Stara vas 10, vstop 30. 10. 1991, vložek 1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21104
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09290 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: INGEMARC, podjetje za
trgovino, posredovanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ig 406, Ig pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/09874/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5444578
Osnovni kapital: 1,534.978 SIT
Ustanovitelj: Brenčič Franci, Ig pri Ljubljani, Ig 406, vstop 22. 11. 1990, vložek
1,534.978 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21106
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09295 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: FORMIN, zasebno podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež: Krvinova 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05302/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in poštne številke sedeža firme s temile podatki:

Rg-21107
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09297 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: MTZ AGENT, podjetje za
agencijske in marketing storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Jamnikarjeva 57, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5576555
Firma: MTZ AGENT, d.n.o., LAVRIČ
& PREGELJ, podjetje za agencijske in
marketing storitve, Ljubljana, Jamnikarjeva 57
Skrajšana firma: MTZ AGENT, d.n.o.,
LAVRIČ & PREGELJ, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 57
Ustanovitelja: Lavrič Tatjana, vstop
8. 1. 1992 in Lavrič-Pregelj Aleksander,
vstop 10. 5. 1994, oba Ljubljana, Jamnikarjeva 57, vložila po 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-21110
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11550 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: POGLED, družba za grafične dejavnosti, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Polanškova 3, sedež: Polanškova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/23878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti zastopnika in preoblikovanje iz d.o.o.,
v d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5799287
Firma: POGLED SPAZZAPAN & CO.,
družba za grafične dejavnosti, trgovino
in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: POGLED SPAZZAPAN & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vevška cesta 50
Osnovni kapital: 153.665 SIT
Ustanovitelja: Dežman Janko, Ljubljana, Vevška cesta 50, vstop 28. 5. 1993, vložek 152.665 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Fangel Spazzapan
Marjeta, Ljubljana, Vevška cesta 50, vstop
17. 1. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Podgorelec Goran in Podgorelec Mojca, oba izstopila 20. 5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Podgorelec Goran, razrešen 20. 5.

Rg-21111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11589 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: ANINA, podjetje za trgovino, projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Marice Kovačeve 13, sedež:
Marice Kovačeve 13, Ljubljana, pod vložno št. 1/06825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanovitelja, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5375819
Firma: ANINA, podjetje za trgovino,
projektiranje in inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Družnik Marija, vstop 7.
5. 1990 in Mrevlje Mitja, vstop 27. 5. 1994,
oba Ljubljana, Marice Kovačeve 13, vložila
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po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Mrevlje Mitja, imenovan 27. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Zemljak Marina, razrešena 31. 5.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja; zastopnik Horvat Marjan, razrešen
31. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Ustanoviteljica: Goljevšček Katja, Ljubljana, Reška 1, vstop 4. 8. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21112
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11594 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: EXTRA PLUS, podjetje za
posredovanje in zastopstvo, d.o.o., Rožna
dolina cesta XV/4, Ljubljana, sedež: Rožna dolina cesta XV/4, Ljubljana, pod vložno št. 1/09347/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5505453
Firma: EXTRA PLUS, podjetje za posredovanje in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: EXTRA PLUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,519.082,15 SIT
Ustanovitelji: Kovač Marjan, Ljubljana,
Tržaška 121, vstop 1. 10. 1990, vložek
825.793,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Mirjana, Ljubljana, Tržaška 121,
vstop 1. 10. 1990, vložek 13.354,35 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Županič Matjaž, Dobova pri Ljubljani, Gabrje 63, vstop
1. 10. 1990, vložek 679.934,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Rg-21114
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11694 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: M & M, založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Riharjeva ulica 2,
sedež: Riharjeva ul. 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v
d.n.o., spremembo firme in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5437989
Firma: HORVAT M & M, založba,
d.n.o.
Skrajšana firma: HORVAT M & M,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Zemljak Marina, Ljubljana, Riharjeva 2, vstop 10. 4. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Horvat Marjan, Maribor, Krčevinska 29, vstop 10. 4. 1990, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-21115
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12812 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: ECUM, d.o.o., trgovina,
proizvodnja, marketing, Tržaška 2, Ljubljana, sedež: Gosposvetska 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5288738
Firma: ECUM RRF, d.o.o., revidiranje, računovodstvo, finance, Tržaška 2,
Ljubljana
Skrajšana firma: ECUM RRF, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Erhatič Darja, Ljubljana,
Ellerjeva 17, vstop 28. 8. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čuk Marjan, Ljubljana, Pavšičeva 6, vstop
28. 8. 1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo je: revidiranje računovodskih izkazov; opravljanje storitev s področja računovodstva; analize, organizacije, kontrole poslovnih funkcij in druge posle, pomembne
za poslovanje pravnih oseb, kot so: preizkušanje in ocenjevanje poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcij, način poslovnega
odločanja in delovanje informacijskih sistemov.
Rg-21116
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13032 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: PET PLUS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih proizvodov, marketing, zastopanje tujih
partnerjev in konsignacijo, Ljubljana,
Rojčeva 20, sedež: Rojčeva 20, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5461839
Osnovni kapital: 3,137.000 SIT
Ustanovitelj: Likar Matjaž, Ljubljana,
Rojčeva 20, vstop 21. 12. 1990, vložek
3,137.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21117
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13038 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: G.I.M., Ljubljana, podjetje za generalno vzdrževanje objektov,
d.o.o. sedež: Reška 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/12021/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5477760
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-21118
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13114 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: TIENDA, trgovina na debelo, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 74 a,
sedež: Tbilisijska 74 a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13311/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5522528
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Avsec Tamara, Ljubljana, Tbilisijska 74 A, vstop 16. 9. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21120
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13189 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: MAXI, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve in finančno svetovanje, sedež: Pohorskega bataljona 107, Ljubljana,
pod vložno št.
1/13408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, zastopnikov, preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o.,
spremembo osnovnega kapitala in poštne
številke sedeža firme s temile podatki:
Matična št.: 5522498
Firma: MAXI JAVORNIK, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve in finančno svetovanje, d.n.o., Ljubljana, Pohorskega bataljona 107
Skrajšana firma: MAXI JAVORNIK,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pohorskega bataljona 107
Osnovni kapital: 113.000 SIT
Ustanovitelja: Javornik Jurij in Javornik
Marta, oba Ljubljana, Poh. bataljona 107,
vstopila 16. 10. 1991, vložila po 56.500 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Javornik Marta, imenovana 20. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnica direktorja.
Dejavnost družbe se dopolni s: trgovina
na debelo in drobno s prehrambenimi izdelki; servisiranje strojev.
Dejavnost družbe se od sedaj glasi: strojno vezenje; dodelava tekstilnih in drugih
neprehrambenih izdelkov; trgovina na debelo in na drobno z neprehrambenim blagom; posredovanje prodaje; akviziterstvo;
zastopstvo; organiziranje in izvajanje sejmov in razstav; finančno svetovanje; raziskava trga (marketing, ekonomska propaganda, reklama, itd.); svetovanje, organizacija in vodenje računovodskih poslov; obdelava podatkov tehnične, komercialne in
druge dejavnosti; opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, izvoz in uvoz blaga; posredovanje prodaje, akviziterstvo, zastopstvo, organiziranje in izvajanje sejmov
in razstav, raziskava trga in finančno svetovanje; trgovina na debelo in drobno s prehrambenimi izdelki; servisiranje strojev.
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Rg-21121
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13289 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: SIMPSON, Trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vidovdanska 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13488/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o., v d.n.o., in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5523451
Firma: SIMPSON JAKIN in ostali, trgovina, uvoz-izvoz, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SIMPSON JAKIN in
ostali, d.n.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Merdanovič Zlatko, vstop
30. 6. 1994 in Jakin Branka, vstop 24. 10.
1991, oba Ljubljana, Vidovdanska 1, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Merdanovič Zlatko, imenovan 30. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Cesta v Zg. Log 40, sedež: Cesta v Zg.
Log 40, Ljubljana,
pod vložno št.
1/09260/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5426502
Osnovni kapital: 5,529.846 SIT
Ustanovitelj: Vitorović Velislav, Ljubljana, Cesta v Zgornji Log 40, vstop 31. 10.
1990, vložek 5,529.846 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fertin Janez, izstop 29. 11.
1994; Zajc Marjan, izstop 29. 11. 1994.

Rg-21122
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13526 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: KANAL, izdelava, popravila in vzdrževanje vseh vrst kanalizacij,
d.o.o., sedež: Podpeč 4 a, Videm–Dobrepolje, pod vložno št. 1/04027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5318262
Osnovni kapital: 2,275.000 SIT
Ustanovitelj: Grm Angel, Videm–Dobrepolje, Podpeč 4 a, vstop 23. 12. 1989, vložek 2,275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21123
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14142 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: ID INFO DESIGN, d.o.o.,
podjetje za računalniški inženiring, Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učkar 58, Ljubljana, pod vložno št. 1/13424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5522714
Osnovni kapital: 6,188.040 SIT
Ustanovitelji: Cvirn Tadej, Ljubljana,
Gintovškova ul. 27; Homar Ivo, Ljubljana,
Linhartova 3; Plaznik Franc, Laško, Celjska
41; Renčelj Stojan, Sečovlje, Parecag 187;
Rojc Božo, Kamnik, Zikova 4; Verdenik
Roman, Kidričevo, C. v Njiverce 19; Zupančič Franc, Ljubljana, Glavarjeva 49; Železnik Nikolaj, Zagorje ob Savi, Selo pri
Zagorju 11; vsi vstopili 31. 10. 1991, vložili
po 773.505 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Merlin Bojan, izstop 14. 6. 1994; Viriant Rado, izstop 23. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih iz-

Rg-21126
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15130 z dne 28. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26472/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5872413
Firma: ANGOR, Poslovne in ekonomske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANGOR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Beblerjev trg 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kuzmanović Milivoje,
vložek 1,470.000 SIT in Kuzmanović Goran, vložek 30.000 SIT, oba Ljubljana, Beblerjev trg 11, vstopila 31. 8. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kuzmanović Milivoje, imenovan 31. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kuzmanović Goran, imenovan 31. 8.
1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-21128
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15711 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa: FINALVIT, podjetje za
vzdrževanje objektov, d.o.o., Ljubljana,

Rg-21129
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15737 z dne 21. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26436/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:
Matična št.: 5878675
Firma: A. BAVEYSTOCK & CO. LTD,
Cooks road, London, E15 2PL, Podružnica A. BAVEYSTOCK & CO. LTD Ljubljana, Stegne 7, Slovenija
Skrajšana firma: A. BAVEYSTOCK &
CO. LTD
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Stegne 7
Ustanovitelj: A. BAVEYSTOCK & CO.
LTD, London, Cooks road, E15 2LP, vstop
22. 2. 1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Omerzu Jasna, imenovana 22. 2.
1994, Kranj, Seljakovo naselje 40, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-21135
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18202 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PROING PROGRAM, investicijski in izvedbeni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot v Smrečje 26, Ljubljana, pod vložno št. 1/15389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5573602
Firma: AM-INVEST, investicijski in izvedbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AM-INVEST, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jesihov štradon 59
Osnovni kapital: 2,188.000 SIT
Ustanovitelj: Trdan Milan, izstop 27. 12.
1994; Udovč Alojz Slavko, izstop 27. 12.
1994; Dežman Valentin, izstop 27. 12. 1994;
Mavrič Andrej, Ljubljana, Ptujska 20, vstop
13. 11. 1991, vložek 2,188.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Dežman Valentin, razrešen 27. 12.
1994; zastopnik Trdan Milan, razrešen 27.
12. 1994; zastopnik Udovč Alojz Slavko,
razrešen 27. 12. 1994.
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Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtstkimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7417 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izpsojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delodajalskih
in strokovnih združenj.

Rg-21136
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18216 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SINPRO, podjetje za svetovanje in inženiring, d.o.o., sedež: Martinčeva 32, Ljubljana,
pod vložno št.
1/03298/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5873347
Firma: DRI, družba za razvoj in investicije, d.o.o.
Skrajšana firma: DRI, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Njegoševa 23
Osnovni kapital: 92,010.000 SIT
Ustanovitelj: Podkrajšek Ciril, izstop 10.
11. 1994; Urban Vladimir, izstop 10. 11.
1994; Urban Vladimir, izstop 10. 11. 1994;
Gantar Matjaž, Ljubljana, Vojkova 9, vstop
10. 11. 1994, vložek 92,010.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podkrajšek Ciril, razrešen 10. 11.
1994; direktor Gantar Matjaž, imenovan
10. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6110
Pomorski promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

Rg-21142
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00918 z dne 28. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26471/00 vpisalo v sodni register tega sodišča gospodarsko interesno
združenje s temile podatki:
Matična št.: 5895227
Firma: Gospodarsko interesno združenje KOLO, Ljubljana
Skrajšana firma: GIZ KOLO, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: Ljubljana, Jurčkova c. 70
Ustanovitelji: Jošt Svetek & Co., d.o.o.,
Ljubljana; SIMPEX, d.o.o., Ljubljana in
Svet, d.o.o., Ljubljana, vsi Jurčkova c. 70,
vstopili 8. 2. 1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Svetek Ivana, imenovana 8. 2.
1995, Ljubljana, Jurčkova c. 70; zastopa
družbo brez omejitev, kot generalna sekretarka.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 611 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve; 642 Telekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje av-

Rg-21143
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01228 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MINIGRO, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kajuhova
2, Ljubljana, pod vložno št. 1/22398/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe d.o.o., v d.n.o., spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5748267
Firma: MINIGRO, trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, Kajuhova 2
Skrajšana firma: MINIGRO, d.n.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanoviteljice: Berčan Anica, vložek
40.000 SIT; Berčan Marjetka in Berčan Andrejka, vložili po 30.000 SIT, vse Ljubljana, Kajuhova 2, vstopile 18. 3. 1993, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Ra-
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čunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje.

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6512 Drugo denarno
posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem.

2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d. n.;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 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 dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-

Rg-21144
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01283 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa
GEODET, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 34, sedež: Koprska 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/09493/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5445795
Firma: GEODET, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: GEODET, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 21 b
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Grašek Aleš, Ljubljana,
Koprska 34, vstop 22. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-21145
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02413 z dne 22. 6. 1995 pod št.
vložka 1/26447/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5898188
Firma: M TRADE, računovodske storitve in finančni inženiring, d.o.o., Litija
Skrajšana firma: M TRADE, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Litija, Gradiške Laze 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kremžar Tomaž, Litija,
Gradiške Laze 14, vstop 30. 1. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kremžar Tomaž, imenovan 30. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 451
Pripravljana dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska 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 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri

Rg-21147
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02429 z dne 22. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5902908
Firma: DIACOM RAMDEDOVIĆ &
Co, podjetje za trgovino, proizvodnjo in
storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DIACOM RAMDEDOVIĆ & Co, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobrunje, Cesta II. grupe odredov 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ramdedović Vehida in
Ramdedović Šelja, oba Ljubljana, Cesta II.
grupe odredov 16, vstop 8. 5. 1995, vložek
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ramdedović Vahida, imenovana 8. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ramdedović Šelja, imenovan 8. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
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niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

mike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno 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; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina a drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializliranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovna na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473

Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-21148
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02506 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LASER PLUS, družba za
trgovino, storitve in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Čevljarska 2, sedež: Čevljarska 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/02705/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5300070
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom.
Rg-21149
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02516 z dne 21. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26441/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5903068
Firma: VITIS ŽNIDARŠIČ IN ČLANI,
d.n.o., trgovina, proizvodnja, gostinstvo
in storitve, Ambrus
Skrajšana firma: VITIS ŽNIDARŠIČ
IN ČLANI, d.n.o., Ambrus
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagradec, Ambrus 65
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Nada in Žnidaršič Franci, oba Zagradec, Ambrus 65, vstopila 3. 5. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Žnidaršič Franci, imenovan 3. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Žnidaršič Nada, imenovana 3. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-

Rg-21151
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02528 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MCDONALD’S Ljubljana,
gostinske storitve, d.o.o., sedež: Čopova
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/24028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5775256
Firma: McDonald’s Slovenija, gostinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: McDonald’s Slovenija, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Connan Paul, imenovan 18. 4. 1995,
Southampton, 14 Highnon Garden, Salisbury, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Hacker Andreas, imenovan 18. 4. 1995,
München, Finsingstr. 26.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-21152
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02564 z dne 16. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26430/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5903173
Firma: TECVNESHTRANS, prevozi in
posredništvo, d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana
Skrajšana firma: TECVNESHTRANS,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TECVNESHTRANS AG,
Dublin, Sutte 4, 41 Lower Baggot Street,
vstop 28. 3. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dovgan Stanislav, imenovan 28. 3.
1995, Ljubljana, Rožna dolina c. XV/34 A,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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 kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 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 široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-21154
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03152 z dne 15. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26427/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5908639
Firma: RUBIN MOJIČ & Co, trgovina
in storitve, d.n.o., Medvode, Škofjeloška
23
Skrajšana firma: RUBIN MOJIČ & Co,
d.n.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Medvode, Škofjeloška 23
Ustanovitelji: Šabot Nataša, Medvode,
Škofjeloška 23, vstop 8. 5. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Mojič Milan, Puškovac, Puškovac 101, vstop
8. 5. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Mojič Zoran, Puškovac,
Puškovac b.b., vstop 8. 5. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šabot Nataša, imenovana 8. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
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krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovna na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodjalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Skrajšana firma: SYSKOPOS CONSULTING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Oslavijska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Experta Invest, d.o.o.,
Ljubljana, Oslavijska 9, vstop 30. 5. 1995,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Syskopos GmbH Systementwicklung
& Unternehmensberatung, München, Joseph
Dollinger Bogen 9, vstop 30. 5. 1995, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božič Miha, imenovan 30. 5. 1995,
Ljubljana, Oslavijska 9, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

javnost hotelov brez restavracije; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482
Pakiranje; 926 Športna dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-21155
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03550 z dne 21. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26435/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5909317
Firma: SYSKOPOS CONSULTING,
d.o.o., podjetniško svetovanje, Ljubjana,
Oslavijska 9

Rg-21158
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03656 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠUŠTARŠIČ, podjetje za
soboslikarsko dejavnost in druge storitve, d.o.o., Prevalje pod Krimom 31, Preserje, sedež: Prevalje pod Krimom, Preserje, pod vložno št. 1/04535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5325994
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 361 Proizvodnja pohištva; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-

Rg-21163
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03691 z dne 12. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26552/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5910552
Firma: PETROVIĆ IN ŽIVKOVIĆ,
storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PETROVIĆ IN ŽIVKOVIĆ, d.n.o
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kristanova ulica 6
Ustanovitelja: Petrović Borko, Ljubljana, Kristanova ulica 6, vstop 22. 6. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Živković Rada, Ljubljana, Strossmayerjeva ulica 10, vstop 22. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Petrović Borko, imenovan 22. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Živković Rada, imenovana 22. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnica
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5261 Trgovina 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 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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
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lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet.

št. vložka 1/17743/01 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Firma METRIBS, podružnica, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelj: Metribs, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, vstop 22. 11. 1993, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čurič Rudolf, imenovan 22. 11. 1993,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 88, zastopa
podružnico neomejeno.
Dejavnost podružnice je: razvoj, konstrukcije, inženiring in izdelava univerzalnih, specialnih in unikatnih elektro-mehanskih in elektronskih komponent, naprav in
sistemov; zastopanje domačih in tujih firm
ter trženje univerzalnih, specialnih in elektro-mehanskih in elektronskih komponent,
naprav in sistemov; svetovanje na področju
razvojno-raziskovalnih storitev in ekonomike; proizvodnja univerzalnih, specialnih in
unikatnih elektro-mehanskih komponent in
sistemov in naprav; trgovina na drobno in
veliko s kovinskim in elektrotehniškim blagom, opremo, stroji, napravami, rezervnimi
deli, repromaterialom, surovinami in odpadnimi materiali in ostalimi neživili; pridobivanje in odstopanje pravic industrijske lastnine znanja in izkušenj (know-how), finančno knjigovodske storitve in AOP, finančni
inženiring, ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve ter druge neomenjene
storitve; grafično tiskarska dejavnost, grafična obdelava tekstov, sitotisk, fotokopiranje, špediterske storitve.

subjektu vpisa TEHNOLOŠKI TRANSFER, podjetje za razvoj in prodajo znanja, d.o.o., sedež: Ljubljanska 88, Domžale, pod vložno št. 1/19764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5665035
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ženko Zdenka, Domžale,
Ljubljanska 88, vstop 9. 9. 1992, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marn Jure, Domžale, Ljubljanska 88, vstop
9. 9. 1992, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba pooblaščena za zastopanje: prokurist Marn Jure, imenovan 18. 4. 1994.

Rg-21170
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04028 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KATA, Inženiring, oprema
in trgovina, Domžale, d.o.o., sedež: Perkova 14, Domžale, pod vložno št.
1/23924/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni sklep pri Srg 3975/94 zaradi
vložkov posameznih ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5793718
Ustanovitelja: Ziernfeld Matjaž, Domžale, Perkova 14, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,278.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zorman Cvetka, Kamnik, Spodnji log 5,
vstop 21. 6. 1993, vložek 222.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21171
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03975 z
dne 22. 11. 1994 pri subjektu vpisa KATA,
Inženiring, oprema in trgovina, Domžale,
d.o.o., sedež: Perkova 14, Domžale, pod
vložno št. 1/23924/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti, ustanoviteljev in osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5793718
Firma: KATA, Inženiring, oprema in
trgovina, Domžale, d.o.o.
Sedež: Domžale, Perkova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ziernfeld Matjaž, Domžale, Perkova 14, vstop 21. 6. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zorman Cvetka, Kamnik, Spodnji log 5,
vstop 21. 6. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov in predmetov; zaključna dela v gradbeništvu.
Dejavnost se sedaj v celoti glasi: projektiranje in sorodne tehnične storitve; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; proizvodnja trgovinske in ostale opreme iz kovin, lesa, plastike, stekla in ostalih
materialov; montaža trgovinske in ostale
opreme; kovinska predelovalna dejavnost;
izdelava in popravilo kovinskih izdelkov;
proizvodnja končnih lesnih izdelkov; izdelava in popravilo lesenih predmetov; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
trgovina na debelo in drobno z mešanim
blagom; trgovina z vozili, deli in priborom
na debelo in drobno; komisijske, agencijske, zastopniške, konsignacijske in posredniške storitve v prometu blaga in storitev
doma in v tujini; svetovanje in storitve s
področja alternativnih ved: radiostezija; posredovanje pri prometu z nepremičninami;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov in predmetov; zaključna dela v
gradbeništvu.

Rg-21204
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03843 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTEKOM, integrirana
tehnologija in komunikacije, d.o.o., Jamova 39, Ljubljana, sedež: Jamova 39,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23887/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5792410
Osnovni kapital: 4,084.000 SIT
Ustanovitelji: Korenini Janez, Ljubljana, Sketova 6, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,361.333,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trobec Roman, Ljubljana, Klopčičeva 4, vstop 29. 6. 1993, vložek 1,361.333,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kandus
Gorazd, Ljubljana, Pod bresti 36, vstop 29.
6. 1993, vložek 1,361.333,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize.

Rg-21203
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 93/08345 z dne 12. 6. 1995 pod

Rg-21205
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03856 z dne 7. 6. 1995 pri

Rg-21206
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03869 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRENOVA, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Dob, sedež:
Kokošnje 10/a, Dob, pod vložno št.
1/14352/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5548659
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelj: Baloh Branko, Dob, Kokošnje 10 a, vstop 28. 8. 1991, vložek
1,742.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21209
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03877 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AMIKRON S, podjetje za
inženiring, trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Archinetova 3, sedež: Archinetova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v k.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5506476
Firma: AMIKRON S Vladimir Strohsack in družabnik, podjetje za inženiring,
trgovino, k.d., Ljubljana, Archinetova 3
Skrajšana firma: AMIKRON S Vladimir Strohsack in družabnik, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Strohsack Vladimir, Ljubljana, Archinetova 3, vstop 12. 8. 1991, vložek 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, Strohsack Sonja,
Ljubljana, Archinetova 3, vstop 22. 4. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21210
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03883 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KEMIS, podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo kemičnih izdelkov in tehnoloških storitev, d.o.o., Cesta Radomeljske čete 46, Radomlje, sedež: Cesta Radomeljske čete 46, Radomlje, pod vložno št. 1/02194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
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bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, uskladitev in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289181
Firma: KEMIS, podjetje za razvoj,
proizvodnjo in prodajo kemičnih izdelkov in tehnoloških storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: KEMIS, d.o.o., Radomlje
Sedež: Radomlje, Kajuhova 4, Preserje
Osnovni kapital: 7,634.812 SIT
Ustanovitelja: Lipovšek Franc in Lipovšek Jana, oba Radomlje, C. Radomeljske
čete 46, vstopila 17. 7. 1989, vložila po
3,817.406 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;

73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

membo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5493455
Firma: RETEX, trgovina in poslovne
storitve, Količevo, d.o.o.
Skrajšana firma: RETEX, Količevo,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelji: Repas Anton in Repas Helena, oba vstopila 6. 3. 1991; Repas Sašo in
Repas Anton, oba vstopila 20. 4. 1992; vsi
Količevo, Količevo 43, vložili po 442.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-21211
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03888 z dne 7. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26388/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5847621
Firma: FIN. PLUS, DRGANC & Co.,
družba za organizacijske, ekonomske in
knjigovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: FIN. PLUS, DRGANC
& Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 1
Ustanoviteljici: Drganc Nevenka, Ljubljana, Resljeva 1, vstop 21. 4. 1994, Kastelic Izidora, Ljubljana, Spodnji Rudnik 1/23,
vstop 21. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Drganc Nevenka, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Kastelic Izidora, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe je: ekonomske, organizacijske, komercialne, finančne in knjigovodske storitve; strokovno izobraževanje,
svetovanje in publiciranje s področja ekonomskih, organizacijskih in knjigovodskih
storitev; revizija računovodsko finančnih izkazov; marketing; svetovanje, organiziranje in izvedba leasing poslov.
Rg-21213
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03908 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STOB, podjetje za proizvodnjo in trgovno, d.o.o., Domžale, sedež: Poljanska pot 11 a, Domžale, pod
vložno št. 1/12645/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5512107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kerčmar Anton, Domžale,
Poljska pot 11 a, vstop 24. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21214
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03909 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RETEX, podjetje za zunanjo trgovino in finančno-računovodske
storitve, Domžale, d.o.o., sedež: Količevo
43, Domžale, pod vložno št. 1/12208/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

Rg-21215
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03914 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa NINEX, proizvodnja, export, import, trgovina, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mlinska pot 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/15000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5622484
Firma: NINEX-NENADIĆ & Co., proizvodnja, export, import, trgovina, inženiring, d.n.o., Ljubljana, Mlinska pot 19
Skrajšana firma: NINEX-NENADIĆ &
Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Nanadić Nikola, vstop 20.
1. 1992 in Nenadić Vini, vstop 18. 4. 1994,
oba Ljubljana Črnuče, Mlinska pot 19, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nanadić Vini, imenovan 18. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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
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porabe; 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Ustanovitelj: Udovič Anton, Ljubljana,
Šturmova 19, vstop 16. 12. 1991, vložek
1,527.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se sedaj glasi: inženiring, marketing, propaganda, tržno komuniciranje in
svetovanje; oblikovanje in proizvodnja tekstila, oblačil in modnih dodatkov; prevozništvo v cestnem prometu doma in v tujini;
grafična dejavnost; trgovina na drobno in
debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi in v tranzitu; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; zastopanje in konsignacija; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev doma in v tujini.

storitev; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov iz vseh oddelkov carinske
tarife; prevoz blaga in oseb v mednarodnem
cestnem prometu; špediterske storitve; renta-car in taksi služba; odkup in prodaja rabljenih vozi in gradbene mehanizacije – staro
za novo; leasing avtomobilov in ostalih premičnin; leasing nepremičnin; gostinske storitve prehrane in namestitve; prirejanje sejmov in razstav; organizacija potovanj in izletov ter agencijske storitve na domačem in
tujem trgu; druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.

Rg-21217
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03921 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JAN V, d.o.o., podjetje za
trgovino, storitve in proizvodnjo, Ljubljana, sedež: Velebitska 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5824427
Firma: HOČEVAR JAN CO., podjetje
za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.n.o.
Skrajšana firma: HOČEVAR JAN &
CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Hočevar Valerija, vstop
8. 7. 1993 in Veleušić Jelenko, vstop 22. 4.
1994, oba Ljubljana, Velebitska 9, vložila
po 75.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Veleušić Jelenko, imenovan 22. 4.
1994, Ljubljana, Velebitska 9, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21225
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03995 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TAMČEK, podjetje za
mednarodno trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana Šiška, sedež: Drenikova 33,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13486/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5523214
Firma: TAMČEK, podjetje za mednarodno trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TAMČEK, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 217
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tekavec Karmen, izstop
25. 4. 1994; Zupančič Marija, Ljubljana,
Drenikova 33, vstop 25. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Tekavec Karmen, razrešena 25. 4.
1994; zastopnica Zupančič Marija, razrešena 25. 4. 1994 in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi iz vseh trgovskih strok; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi iz vseh trgovskih strok v tranzitu; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; zastopanje domačih in tujih firm na domačem in
tujem trgu; posredovanje v prometu blaga
in storitev doma in v tujini; marketing, raziskava trga, storitve reklame in ekonomske
propagande, svetovanje v prometu blaga in

Rg-21221
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03964 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ART MAT, d.o.o., podjetje
za marketing, trgovino, grafično dejavnost in zunanjo trgovino – izvoz-uvoz,
Ljubljana, Šturmova 19, sedež: Šturmova 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/14812/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo kapitala in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5552141
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT

Rg-21224
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03994 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BLAGAJANA TRADE, podjetje za izolaterstvo, trgovino in zastopstvo, d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Podreber 2, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/14419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5552427
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marica, Polhov
Gradec, Podreber 2, vstop 12. 12. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21228
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05397 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ARH ABM, podjetje za posredovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vodnikova 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/21704/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5730783
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Arh Brigita Marija, Ljubljana, Vodnikova 6, vstop 11. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21229
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05414 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EVGEN JURIČ, podjetje
za svetovanje, organizacijo, časopisno in
založniško dejavnost, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Kolajbova 29, Ljubljana, pod vložno št. 1/15745/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti ter zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5572029
Osnovni kapital: 1,631.000 SIT
Ustanovitelji: Jurič Evgenij, Jurič Tatjana in Jurič Mojca, vsi Ljubljana, Kolajbova
29, ter Jurič Aleš, Ljubljana, Cesta II/39,
vsi vstopili 12. 2. 1992, vložili po
172.672,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jurič Evgenij, razrešen 4. 5. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Jurič Mojca, razrešena 4. 5. 1994 in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
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tografska dejavnost; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

lo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 723 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

inženiring; videoigre brez izplačevanja dobitkov; izvajanje elektroinštalacijskih in
elektromehaničnih del; izvajanje strojno instalacijskih del; uvoz in izvoz blaga; komisijski, posredniški posli; zastopanje tujih
firm; konsignacijska prodaja.

Rg-21230
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05415 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SCOUT SERVICE, podjetje za trgovino, marketing in inženiring,
d.o.o., Zaloška 92 b, Ljubljana, sedež: Zaloška 92 b, Ljubljana, pod vložno št.
1/14521/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža, uskladitev dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5542685
Firma: SCOUT SERVICE, podjetje za
trgovino, marketing in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kamnoseška 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lovšin Marija, vložek
1,228.538 SIT; Lovšin Peter, vložek 195.658
SIT in Lovšin Janez, vložek 75.804 SIT, vsi
Ljubljana, Zaloška 92 b, vstopili 15. 12.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Lovšin Marija, imenovana 15. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 193 Proizvodnja obutve; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 511 Posredništvo;
5119 Posredništvo 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na debe-

Rg-21231
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05417 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIČ, storitvene dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta 27. aprila
31/9, Ljubljana, pod vložno št. 1/11308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5499178
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krišto Nikola, Ljubljana,
Mlake 7a, vstop 14. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21232
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05422 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KONI, gostinska dejavnost
in trgovina, d.o.o. Grosuplje, sedež: Dvori, Preska 12, Grosuplje, pod vložno št.
1/04214/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5545692
Osnovni kapital: 1,669.300 SIT
Ustanoviteljica: Potočar Karolina, Grosuplje, Preska 12, vstop 14. 11. 1989, vložek 1,669.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnosti družbe so: gostinska dejavnost; trgovina z živili na debelo in drobno;
knjigovodstvo; turizem, hotelirstvo; trgovina s tehničnim blagom na debelo in drobno;
menjalniški posli; zastavljalnica in izposojevalnica; gradbeništvo; avto servis, avto
pralnica; prevozništvo v potniškem in tovornem prometu; posredniška prodaja avtomobilov; posredniška prodaja nepremičnin;
rent-a-car avtomobilov in motorjev; proizvodnja kemičnih izdelkov; proizvodnja
prehrambenih izdelkov; fitness; aerobika;

Rg-21233
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05523 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ART & CO, trgovsko podjetje, d.o.o., Vodice, sedeže: Bukovica pri
Vodicah 7/a, Vodice, pod vložno št.
1/13914/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, dejavnosti, ustanoviteljev, deležev ter
preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., s temile
podatki:
Matična št.: 5549744
Firma: ZADNIKAR & CO, d.n.o., trgovsko podjetje
Skrajšana firma: ZADNIKAR & CO,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Zadnikar Rafael, Vodice,
Bukovica 7/a, vstop 25. 1. 1993, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Babšek Simona, Vodice, Bukovica 7/A, vstop 26. 4. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost družbe obsega: izdelava in
prodaja na drobno in debelo vseh vrst video
in avdio izdelkov in opreme, nudenje video
in avdio storitev, izposoja avdio in video
naprav, dejavnost videoteke; svetovanje in
projektiranje na področju reklame, avdio in
video dejavnosti ter računalništva, prodaja
računalniške opreme in programov ter ostale računalniške storitve, računalniško svetovanje in inženiring; vse vrste reklamnih in
promocijskih storitev; trgovina na drobno
in debelo z neživilskimi proizvodi; servisiranje avdio in video ter računalniške opreme; produkcija, promocija in ditribucija filmov, avdio in video posnetkov; računalništvo v industriji (opremljanje strojnih linij in
robotizacija); izdelava in popravilo tekstilnih predmetov (šiviljstvo); proizvodnja zgotovljenih tekstilnih predmetov.
Rg-21234
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05526 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO DEM, podjetje za
proizvodnjo, intelektualne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta 24.
junija 72 b, Ljubljana, pod vložno št.
1/16664/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5621020
Firma: BIRO DEM – PIRTOVŠEK &
PIRTOVŠEK, d.n.o., intelektualne storitve, trgovina in proizvodnja, Cesta 24.
junija 72 b, Ljubljana
Skrajšana firma: BIRO DEM – PIRTOVŠEK & PIRTOVŠEK, d.n.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Pirtovšek Matej, Ljubljana, Cesta 24. junija 72 b, vstop 26. 3. 1992,
vložek 7.200 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Pirtovšek Dejan,
Ljubljana, Cesta 24. junija 72 b, vstop 16. 3.
1994, vložek 800 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.

subjektu vpisa NOJ, podjetje za galanterijo in igrače, p.o., Vnanje Gorice, Pot k
čuvajnici 34, p. Notranje Gorice, sedež:
Pot k čuvajnici 34, Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/04080/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
skrajšane firme, osnovnega kapitala ter
preoblikovanje iz p.o., v d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5320038
Firma: NOJ, podjetje za galanterijo in
igrače, d.o.o., Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 34
Skrajšana firma: NOJ, d.o.o., Vnanje
Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,347.125 SIT
Ustanovitelj: Novak Janez, Notranje Gorice, Pot k čuvajnici 34, vstop 8. 1. 1990,
vložek 2,347.125 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Kokošar Uroš, Ljubljana,
Beblerjev trg 14, vstop 20. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kokošar Uroš, imenovan 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21235
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05528 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AUDAX, računalniški in industrijski inženiring, d.o.o., Vrhnika, Betajnova 48, sedež: Betajnova 48, Vrhnika,
pod vložno št. 1/25137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanovitelja, osnovnega kapitala in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5832420
Firma: AUDAX, računalniški in industrijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: AUDAX, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Hrovatič Andrej, Ljubljana, Riharjeva 30, vstop 5. 5. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hrovatič Andrej, imenovan 5. 5.
1994, zastopa brez omejitev kot izvršilni
direktor.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.
Rg-21236
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05540 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa NAKLO, podjetje za organizacijo, vzdrževanje, načrtovanje, posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež: Notranjska 14, Logatec, pod vložno št.
1/16727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5606047
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-21253
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07911 z dne 6. 6. 1995 pri

Rg-21254
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07915 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CROCODYLIA, d.o.o.,
proizvodno in trgovsko podjetje, Ljubljana, Štembalova 14, sedež: Štambalova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5767580
Firma: CROCODYLIA PAJK, proizvodno in trgovsko podjetje, k.d., Ljubljana, Štembalova 14
Skrajšana firma:
CROCODYLIA
PAJK, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 163.000 SIT
Ustanoviteljici: Pajk Vesna, Ljubljana,
Reboljeva ulica 16, vstop 2. 6. 1993, vložek
153.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Pajk Frančiška, Ljubljana, Reboljeva ulica 16, vstop 16. 5. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21255
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07916 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa E-MODA, oblikovanje in
izdelovanje vzorčnih modelov, d.o.o.,
Ljubljana, Beblerjev trg 14, sedež: Beblerjev trg 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/12165/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5487790
Firma: E-MODA KOKOŠAR IN DRUŽBENIKI, vzorčni modeli, d.n.o., Ljubljana, Beblerjev trg 14
Skrajšana firma:
E-MODA, d.n.o.,
Ljubljana, Beblerjev trg 14
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Kokošar Erna, Ljubljana,
Beblerjev trg 14, vstop 1. 3. 1991, vložek

Rg-21260
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07926 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VEZI, podjetje za prevoz,
storitve, izdelavo izdelkov, trgovino in gostinstvo, Škofljica, d.o.o., sedež: Gumnišče
27, Škofljica, pod vložno št. 1/06971/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5368243
Firma: VEZI, podjetje za prevoz, storitve, izdelavo izdelkov, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5
Skrajšana firma: VEZI, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 3,988.000 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Edvard, Škofljica,
Gumnišče 27, vstop 15. 8. 1990, vložek
3,988.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21261
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07927 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ZAPE, d.o.o., podjetje za
inženiring, proizvodnjo in storitve, Ljubljana, sedež: Leskoškova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5606292
Firma: ZAPE, d.o.o., podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve
Skrajšana firma: ZAPE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana Šentvid, Ul. bratov
Knapič 12
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Zavodnik Peter, Ljubljana, Dunajska 59, vstop 7. 4. 1992, vložek
850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trampuž Zoran, Ljubljana, Vilharjeva 37,
vstop 7. 4. 1992, vložek 850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bočko Uroš, izstop
11. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bočko Uroš, razrešen 11. 5. 1994.
Rg-21262
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07958 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JABOX, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vače, Vače 71, sedež: Vače 71, Vače, pod vložno št.
1/18519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5626307
Osnovni kapital: 1,556.600 SIT
Ustanovitelj: Mohar Bojan, Vače, Vače
71, vstop 7. 5. 1992, vložek 1,556.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-21263
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07959 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GASTRONOMIK, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o., Šmarje Sap, Mali vrh 7, sedež: Mali vrh 7,
Šmarje Sap, pod vložno št. 1/18104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5712840
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bregar Milan, Šmarje Sap,
Mali vrh 7, vstop 30. 3. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jančar Franc, Šmarje Sap, Tlake 22, vstop
15. 3. 1993, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mustar Bojan, Šmarje
Sap, Jakhlova 9, vstop 15. 3. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

govarja; Gluhič Ferid, Ljubljana, Tržaška c.
15, vstop 16. 9. 1991, vložek 817.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Ustanovitelja: Kalabić Edhem, Ljubljana, Ziherlova 39, vstop 20. 12. 1991, vložek
1,447.988 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kalabić Magba, Ljubljana, Ziherlova 39,
vstop 20. 12. 1991, vložek 68.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: gradbena dela – visoka in nizka
gradnja, hidrogradnja, izolacija in druga
gradbena dela; nakup in prodaja, uvoz in
izvoz avtomobilov in drugih vozil; rent-acar.

Rg-21264
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07963 z dne 6. 6. 1995
pri subjektu vpisa LITLLE ENGLAND
CLUB, kulturno-jezikovno izobraževanje, d.o.o., Kamnik, Medvedova 6, sedež:
Medvedova 6, Kamnik, pod vložno št.
1/07078/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5377471
Osnovni kapital: 1,958.080 SIT
Ustanoviteljici: Habinc Perko Lidija,
Kamnik, Medvedova 6, vstop 20. 12. 1989,
vložek 979.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gaborovič Barbara, Ljubljana, Molniške čete 13, vstop 3. 10. 1991, vložek
979.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07988 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DYPON, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 210,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20207/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5674263
Osnovni kapital: 1,929.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Zdravka, Ljubljana, Bratovševa ploščad 17, vstop 15. 10.
1992, vložek 964.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Deshprim Harxhi, California
94803, 1219 Park way drive, vstop 15. 10.
1992, vložek 964.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-21265
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07973 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIP, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 7, sedež:
Cankarjeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/02421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5294193
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Pleterski Majda, Šmarje
Sap, Ljubljanska 80 a, vstop 10. 10. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21270
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07995 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KRALJ TRADE, podjetje
za transportne storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vrstna ulica 16, Notranje Gorice,
pod vložno št. 1/12410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5496993
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Bojan, Notranje Gorice, Notranje Gorice 234, vstop 26. 11.
1990, vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kralj Andreja, Notranje Gorice,
Vrstna ulica 16, vstop 6. 9. 1993, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21266
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07985 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa NOEMA, podjetje za trgovino, in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Masarykova 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/13355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5522056
Osnovni kapital: 1,635.000 SIT
Ustanovitelja: Pernat Aleksander, Dravograd, Ribiška pot 8, vstop 16. 9. 1991,
vložek 817.500 SIT, odgovornost: ne od-

Rg-21267
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07986 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EURO VARIA, podjetje za
organiziranje prireditev, sejmov in razstav, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152, Ljubljana, pod vložno št. 1/13457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5522994
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Černjavič Bojan, Ljubljana, Chengdujska 32, vstop 15. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21271
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07997 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EMES, podjetje za transport, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 39, sedež: Ziherlova 39,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15117/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5554306
Osnovni kapital: 1,516.488 SIT

Rg-21272
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08002 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GIRANDON, d.o.o., Podjetje za gostinstvo in storitve, Beblerjev
trg 12, Ljubljana, sedež: Beblerjev trg 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21719/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5839025
Osnovni kapital: 1,847.100 SIT
Ustanoviteljica: Girandon Žanka, Ljubljana, Beblerjev trg 12, vstop 31. 3. 1994,
vložek 1,847.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: razna živila, alkoholne pijače in proizvodi za hišne potrebe; druga trgovina z
mešanim blagom; razna živila in proizvodi
za hišne potrebe; trgovina z mešanim blagom na debelo; prevoz potnikov v cestnem
prometu; prevoz blaga v cestnem prometu;
trgovina z vozili in deli na drobno; trgovina
z nafto in naftnimi derivati na drobno; trgovina z vozili, deli in priborom na debelo;
trgovina z naftnimi derivati na debelo; zunanja trgovina z živilskimi proizvodi; zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi; druge
storitve prehrane; druge gostinske storitve;
turistične agencije; turistični uradi; visoka
gradnja; zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; druge osebne storitve in storitve gospodinjstvom; drugo izobraževanje; druge finančne organizacije (finančno posredovanje); storitve reklame in ekonomske propagande; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; neomenjene storitve na področju prometa (špedicija, posredništvo, komisijski posli...); ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; prirejanje sejmov in razstav; knjigovodske storitve; obdelava podatkov; druge
neomenjene storitve (zastopanje...).
Rg-21273
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08008 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IC, trgovina, proizvodnja,
razvoj, d.o.o., Ljubljana, Linhartov podhod 2, sedež: Linhartov podhod 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/02381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5291569
Osnovni kapital: 11,961.000 SIT
Ustanovitelj: Vasle Tomaž, Koper, Benčičeva 15, vstop 26. 9. 1989, vložek
11,961.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-21274
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08009 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PIŠČAL, podjetje za gostinstvo, turizem in šport, d.o.o., Temenica 7B, Šentvid pri Stični, sedež: Temenica
7B, Šentvid pri Stični, pod vložno št.
1/23934/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5786681
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Piskule Peter, Šentvid pri
Stični, Temenica 7B, vstop 14. 6. 1993, vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Ustanovitelj: Kovič Marko, Ljubljana,
Mucherjeva 6, vstop 19. 5. 1993, vložek
1,500.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5417953
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanoviteljica: Čož Jožefa, Šmarje-Sap,
Pance 11, vstop 3. 7. 1990, vložek 1,532.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21275
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08012 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FAMM Commerce, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Vrhovci, c.
XVII/32, Ljubljana, sedež: Vrhovci, c.
XVII/32, Ljubljana, pod vložno št.
1/20213/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5687772
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Cerk Marinka, Borovnica, Mejačeva 9, vstop 15. 2. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jernejc Zdenka, Ljubljana, Pokljukarjeva 2,
vstop 15. 2. 1993, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Debevec Frančiška, Ljubljana, Vrhovci, cesta XVII/32,
vstop 14. 10. 1992, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21277
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08052 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TE.ING, gradbeni inženiring, finančni inženiring, projektiva, izvoz-uvoz, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., sedež: Spodnji Rudnik II/45, Ljubljana, pod vložno št. 1/21590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5728177
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelji: Atanasovski Milan, vložek
810.000 SIT; Atanasovski Klara in Atanasovski Todor, oba vložila po 410.000 SIT,
vsi Ljubljana, Spodnji Rudnik II/45, vstopili 3. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-21279
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08083 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MASIMA SEZAM, založništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Pleteršnikova 18, sedež: Pleteršnikova 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23434/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5840066
Osnovni kapital: 1,500.450 SIT

Rg-21280
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08100 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOUSLUGA, servis, trgovina, gostinstvo, prodaja rabljenih motornih vozil, d.o.o., sedež: Dolenjska 361,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02173/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5285321
Osnovni kapital: 3,031.000 SIT
Ustanovitelja: Zorc Marjan in Zorc Milena, oba Ljubljana, Kristanova ul. 6, vstopila 19. 6. 1989, vložila po 1,515.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-21282
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08111 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JAMITO, podjetje za osebne in druge storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Opekarska 47, sedež: Opekarska 47, Ljubljana, pod vložno št. 1/3532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5525659
Osnovni kapital: 1,509.627,70 SIT
Ustanovitelj: Korenčan Janez, Ljubljana, Opekarska 47, vstop 17. 9. 1991, vložek
1,509.627,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Korenčan Tomaž, imenovan 19. 5.
1994, Ljubljana, Opekarska 47, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-21287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09190 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELPO, podjetje za proizvodnjo, montažo, servisiranje in prodajo elektrotehničnih naprav, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Vevška 2, Ljubljana-Polje,
pod vložno št. 1/02596/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5296862
Osnovni kapital: 2,776.000 SIT
Ustanovitelj: Porenta Franc, Ljubljana
Dobrunje, Češnjica 21, vstop 23. 10. 1989,
vložek 2,776.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21289
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09200 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TAGOR, trgovina, marketing in svetovanje, Mengeš, d.o.o., sedež:
Gorjupova 4, Mengeš, pod vložno št.
1/13792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5536715
Sedež: Mengeš, Balantičeva ul. št. 4
Osnovni kapital: 1,731.000 SIT
Ustanoviteljica: Verzel Sonja, Mengeš,
Balantičeva 4, vstop 20. 7. 1991, vložek
1,731.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21283
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08123 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SMG, podjetje za proizvodnjo in prodajo gradbenih veziv in premazov, d.o.o., sedež: Leninov trg 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/09632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, sedeža, ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5461901
Sedež: Ljubljana, Verovškova 64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Simič Sonja, Ljubljana,
Preglov trg 12, vstop 8. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Goričan Alenka, izstop 24. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Goričan Alenka, razrešena 24. 5.
1994.

Rg-21290
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09212 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu
vpisa OBLIKOVINA-BIRO
LINE, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., Domžale, sedež:
Obrtniška 12, Domžale, pod vložno št.
1/19858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5675685
Sedež: Domžale, Srednje Jarše, Kokaljeva 3
Osnovni kapital: 1,512.352 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Marjana, Domžale, Obrtniška 12, vstop 10. 9. 1992, vložek
756.176 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavlič Tomo, Domžale, Obrtniška 13, vstop
10. 9. 1992, vložek 756.176 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21286
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09188 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PEGRA, podjetje za ekonomske, grafične in trgovsko-gostinske
storitve, d.o.o., Pance 11, Šmarje-Sap, sedež: Pance 11, Šmarje-Sap, pod vložno št.
1/08111/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-21291
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09213 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GRAFIS, podjetje za grafično dejavnost, založništvo, ekonomsko
propagando ter notranjo in zunanjo trgovino, Grosuplje, d.o.o., sedež: Spodnje
Blato 29, Grosuplje, pod vložno št.
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1/07301/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št. 5390966
Osnovni kapital: 7,323.000 SIT
Ustanovitelj: Pance Svetozar, Grosuplje,
Spodnje Blato 29, vstop 12. 2. 1990, vložek
7,323.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škrlj Janez, izstop 17. 5. 1994.

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5646316
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanoviteljica: Oberč Jožica, Stara Cerkev, Gorenje 64, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,715.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Odslej se dejavnost družbe glasi: knjigovodske storitve; obdelava podatkov; druge
finančne organizacije; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo; zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; zunanja trgovina z živilskimi proizvodi; zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi.

nje, d.o.o., Kočevska Reka, sedež: Kočevska Reka 24, Kočevska Reka, pod vložno
št. 1/20603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5709229
Sedež: Kočevska Reka, Kočevska Reka 32/A
Osnovni kapital: 1,500.830 SIT
Ustanovitelja: Kovač Peter, Kočevje, Livold 21a, vstop 30. 11. 1992, vložek 750.415
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štefančič
Adelka, Vas, Potok 12, vstop 30. 11. 1992,
vložek 750.415 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21292
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09228 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOTRANSPORTI,
d.o.o., podjetje za trgovino, marketing,
transportne storitve in zunanjo trgovino,
Grosuplje, sedež: Adamičeva 57, Grosuplje, pod vložno št. 1/21308/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5725917
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelec Lado, Grosuplje,
Adamičeva 57, vstop 2. 2. 1993, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21297
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09267 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FIRIKOM, trgovina, proizvodnja in storitve, Preserje, d.o.o., sedež: Preserje 53, Preserje, pod vložno št.
1/14831/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5572274
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šeškar Metka, Preserje,
Preserje 53, vstop 1. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21298
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09268 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LAKSHMI, d.o.o., trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, Žibertova 27, Ljubljana, sedež: Žibertova
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/19995/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5647975
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Tošič Miroslav, Ljubljana, Brodarjev trg 7, vstop 5. 10. 1992, vložek 810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kojič Bojan, Renče, Bilje 30, vstop
5. 10. 1992, vložek 810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kojič Bojan, imenovan 18. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-21299
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09283 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JOBIRO, računovodstvo in
finance, d.o.o., Stara Cerkev, sedež: Gorenje 64, Stara Cerkev, pod vložno št.
1/18603/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-21302
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08112 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa UNIX-ČERMA, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Jarška 8, sedež: Jarška 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14597/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5554551
Osnovni kapital: 1,599.000 SIT
Ustanoviteljica: Čermelj Branka, Ljubljana, Rožičeva 9, vstop 25. 11. 1991, vložek 1,599.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21305
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01380 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER TIVOLI, podjetje za izvajanje inženiringa,
marketinga in organizacijo proizvodnje,
d.o.o., Šlandrova 10, Črnuče, sedež: Šlandrova 10, Ljubljana Črnuče, pod vložno
št. 1/10377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev firme SGP Črnuče, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanovitelja in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5446813
Osnovni kapital: 37,426.908,50 SIT
Ustanovitelji: Ašič Jože, Ljubljana, Pot
na Fužine 37, vstop 21. 11. 1990, vložek
11,602.341,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Karlatec Oskar, Ljubljana, Cigaletova 5, vstop 21. 11. 1990, vložek 8,608.189
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Šijanec
Andrej, Ljubljana, Tavčarjeva 1, vstop
21. 11. 1990, vložek 8,608.189 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ašič Dušan, Kisovec, Loke 18, vstop 22. 3. 1995, vložek
8,608.189 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: izvajanje šamoterskih in termoizolacijskih del.
Pripojitev SGP Črnuče, d.o.o., Pot v
Hrastovec 7, Črnuče, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 22. 3. 1995.
Rg-21300
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09284 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIPSO, trgovina, inženiring, proizvodnja, svetovanje, oblikova-

Rg-21303
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17010 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STIEFELKÖNIG, trgovina s čevlji, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152/g, Ljubljana, pod vložno št.
1/22897/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5748682
Firma: STIEFELKÖNIG, trgovina s
čevlji, d.o.o.
Skrajšana firma: STIEFELKÖNIG,
d.o.o.
Sedež: Maribor, Tržaška 53
Osnovni kapital: 10,248.000 SIT
Ustanovitelj: MAP – Handels AG, izstop
12. 5. 1995; Steinlechner GmbH, izstop
12. 5. 1995; Stiefelkönig Beteiligungs GmbH, Gradec, Wienerstr. 205, vstop 12. 5.
1995, vložek 10,248.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Herzl Manfred, sen. razrešen 12. 12.
1994, direktor Schneider Erich, razrešen
12. 12. 1994, prokurist Železnik Valentin,
imenovan 12. 12. 1994, Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru 49 c.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Rg-21306
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01979 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SKF, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25606/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5859247
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina XV/9
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 5030
Trgovina 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
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debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skaldiščenje; 6312 Skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 60240 Cestni tovorni promet;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-21308
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02386 z dne 6. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26383/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5902827
Firma: ROMANIK, trgovina, transport, gostinstvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: ROMANIK, d.o.o.,
Ljubljana-Polje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Sneberska
114/A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marolt Nika, LjubljanaPolje, Sneberska 114/A, vstop 3. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Marolt Nika, imenovana 3. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 511 Posredništvo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava

Rg-21311
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02475 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRVA-K, Klinika za male
živali, d.o.o., sedež: Peruzzijeva 65, Ljubljana, pod vložno št. 1/21869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev in
spremembo dejavnosti ter sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5747732
Sedež: Ljubljana, Gorkičeva 6
Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995:5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje; 8520 Veterinarstvo.
Rg-21313
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02534 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KALMA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152, Ljubljana, pod vložno št. 1/12180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, pooblaščene osebe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5487951
Ustanovitelj: Ambrož Bojan, Grosuplje,
Pod gozdom I/13, vstop 19. 4. 1995, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kavčič Alojz, izstop 19. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Alojz, razrešen 19. 4. 1995;
direktor Ambrož Bojan, imenovan 19. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17710 Proizvodnja nogavic; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo

Rg-21314
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02538 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STROJBETON, Proizvodnja strojne opreme za gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rožičeva 1, Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/18310/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5673496
Sedež: Ljubljana, Kajuhova 20
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995:2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
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Rg-21315
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02582 z dne 8. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5903190
Firma: BAKO TRADE, mednarodna
trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BAKO TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kantetova ul. 10
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanoviteljici: Versa Carla, Trst, Devinščina 49, vstop 12. 4. 1995, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tavčar Tatjana, Trst, Dolina 244, vstop
12. 4. 1995, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenica Versa Carla, imenovana 12. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Tavčar Tatjana, imenovana 12. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Žlajpah Tatjana Olga, imenovana 12. 4. 1995,
Ljubljana, Kantetova 10, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v

drugih nespecializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovna na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom.

Rg-21317
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02710 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ČI-FIDES 6, studio marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jakčeva 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18730/00 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo osnovnega kapitala, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5887364
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bračun Fides, Ljubljana,
Jakčeva 8, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1586 Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93022 Dejav-

Rg-21316
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02667 z dne 5. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26377/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5904064
Firma: ZIARAT, mednarodna trgovina in zastopanje, d.o.o., Litija
Skrajšana firma: ZIARAT, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kresnice, Kresnice 27 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jelnikar Marija, Kresnice, Kresnice 31, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jelnikar Marija, imenovana 15. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Stran 2898

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 40 – 27. VII. 1996

nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

macijske tehnologije, Ljubljana, sedež:
Vodnikova 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/15913/00 vpisalo v sodni register tega
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5571367
Osnovni kapital: 1,814.000 SIT
Ustanovitelja: Muhič Niko, Ljubljana,
Vižmarska pot 22, vstop 18. 5. 1992, vložek
907.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pestotnik Aleš Janez, Ljubljana, Vodnikova
32, vstop 18. 4. 1994, vložek 907.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Muhič Niko, razrešen 20. 4. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Pestotnik Aleš Janez, imenovan 20. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-21323
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03491 z dne 13. 6. 1995 pod
št. vložka 1/17816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izbris zaradi pripojitve k
firmi Razvojni center Tivoli, d.o.o., Ljubljana s temile podatki:
Matična št.: 5604923
Firma: Splošno gradbeno podjetje Črnuče, d.o.o., Črnuče, Pot v Hrastovec 7
Skrajšana firma: SGP Črnuče, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana Črnuče, Pot v Hrastovec 7
Osnovni kapital: 13,924.808,50 SIT
Ustanovitelj: SGP Gradnja, p.o., Domžale, Ljubljanska 72 a, vstop 22. 3. 1995,
vložek 13,924.808,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor Žlindra Boris, imenovan 22. 3. 1995,
Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 26, zastopa
in predstavlja družbo neomejeno.
Rg-21381
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03017 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EXIT, podjetje za trženje
in informatiko, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5300223
Osnovni kapital: 2,128.855 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Maja, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 130, vstop 15. 4. 1994,
vložek 425.771 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petrovič Sašo, Ljubljana, Novo Polje,
Cesta I/60, vstop 13. 11. 1989, vložek
1,703.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Rupnik Maja, imenovana 15. 4.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se glasi: komercialni
posli pri računalniški opremi; razvoj, izdelava, prodaja in vzdrževanje računalniške
opreme; načrtovanje, organiziranje in svetovanje na področju računalništva in informatike; uvoz in izvoz računalniške in biro
opreme ter opreme za robotiko.
Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se sedaj glasi: komercialni posli pri računalniški opremi; razvoj, izdelava, prodaja
in vzdrževanje računalniške opreme; načrtovanje, organiziranje in svetovanje na področju računalništva in informatike; uvoz in
izvoz računalniške in biro opreme ter opreme za robotiko; proizvodnja električnih strojev in aparatov.
Rg-21382
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03221 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DATACOM, d.o.o., Infor-

Rg-21383
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03222 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠIRCA STUDIO, podjetje
za arhitekturo, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Domžale, sedež: Murnova 5,
Domžale, pod vložno št. 1/21267/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5739659
Osnovni kapital: 1,502.800 SIT
Ustanovitelja: Širca Bogdan, Domžale,
Murnova 5, vstop 11. 1. 1993, vložek
1,352.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bogdanovič Radenko, Ljubljana, Prušnikova 31, vstop 18. 4. 1994, vložek 150.280
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Širca Bogdan, imenovan 11. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Bogdanovič Radenko, imenovan 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-21393
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08400 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LESDOG, Proizvodnja in
storitve, d.o.o., Jesenov vrt 3, Kočevska
Reka, sedež: Jesenov vrt 3, Kočevska Reka, pod vložno št. 1/16216/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5586372
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajc Danilo, izstop 30.
3. 1994; Bajc Piškur Sabina, Kočevje, Omerzova ulica 32, vstop 10. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bajc Piškur Sabina, imenovana 1.
1. 1994, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Bajc Danilo, razrešen 30. 3. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521

Rg-21397
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09619 z dne 18. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ALTA 5, d.o.o., podjetje za
trgovino, storitve in proizvodnjo, Vnanje
Gorice, sedež: Vnanje Gorice 66, Notranje Gorice, pod vložno št. 1/14633/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5556651
Firma: ALTA 5, d.o.o., podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, Ljubljana
Skrajšana firma: ALTA 5, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT
Ustanovitelji: Jesih Slavko, Notranje Gorice, Vnanje Gorice 66, vstop 18. 12. 1991,
vložek 539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komac Elvis, Notranje Gorice, Vnanje Gorice 66, vstop 8. 7. 1993, vložek
537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rot Barbara, Ljubljana, Kunaverjeva 6,
vstop 15. 5. 1995, vložek 537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Rot Barbara, imenovana 15. 5.
1995.
Rg-21398
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09791 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ETEREA, Glasbeni atelje,
d.o.o., Ig, sedež: OŠ Ljube Šercerja, Ig
217, Ig pri Ljubljani, pod vložno št.
1/16411/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5592429
Firma: ETEREA, Kopač Peter in Vida,
Glasbeni atelje, d.n.o., Ig, Ig 217
Skrajšana firma: ETEREA, Kopač Peter in Vida, d.n.o., Ig
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 47.000 SIT
Ustanovitelja: Kopač Vida in Kopač Peter, oba Škofja Loka, Mestni trg 36, vstopila
4. 3. 1992, vložila po 23.500 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-21401
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09838 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KARAT, d.o.o., Ribnica, trgovina, uvoz, izvoz, inženiring, sedež: Žle-
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bič 37, Ribnica, pod vložno št. 1/17611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5616956
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Adamič Ivan, izstop 25. 5.
1994; Tanko Peter, Ribnica, Žlebič 37, vstop
2. 4. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Adamič Ivan, razrešen 20. 5. 1994;
zastopnik Tanko Peter, razrešen 20. 5. 1994,
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Litostrojska cesta 29, vstop 10. 3. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Žvokelj Mojca, Horjul, Podolnica 6,
vstop 10. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Trupi Roman, imenovan 10. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Žvokelj Mojca, imenovana 10. 3. 1995, kot
namestnica direktorja zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 2215
Drugo založništvo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7481 Fotografska dejavnost; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5691958
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelja: Lavrič Irena in Lavrič Jože, oba Trzin, Mengeš, Mengeška 52, vstopila 21. 9. 1992, vložila po 1,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21402
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09840 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PSN – TREKKING, d.o.o.,
podjetje za šport v naravi, trgovino, posredovanje in usluge, sedež: Hrib št. 12,
Dolenja vas pri Ribnici, pod vložno št.
1/14595/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5559219
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanoviteljica: Travner Vojko, izstop
15. 5. 1994; Delopst Božo, izstop 15. 5.
1994; Grivec Gabriela-Maja, Dolenja vas,
Hrib 12, vstop 15. 12. 1991, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Travner Vojko, razrešen 15. 5. 1994;
zastopnik Delopst Božo, razrešen 15. 5.
1994.
Rg-21403
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09846 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KELE & KELE, Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Titova 23, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sedeža in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5504279
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 51 a
Osnovni kapital: 1,541.900 SIT
Ustanovitelja: Kelečević Branislav in
Kelečević Dunja, oba Ljubljana, Slovenska
cesta 51 a, vstopila 15. 6. 1991, vložila po
770.950 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-23961
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01175 z dne 24. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26323/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5895693
Firma: ČMRK – TRUPI IN OSTALI,
Prireditve, izobraževanje, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ČMRK – TRUPI IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Litostrojska cesta 29
Ustanovitelja: Trupi Roman, Ljubljana,

Rg-24990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15057 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BABIT, Svetovanje in raziskovalno razvojne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolezijska ulica 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/18309/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5631815
Firma: BABIT, Medicinski center,
d.o.o.
Skrajšana firma: BABIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 14,657.315 SIT
Ustanovitelj: Bobič Živo, Ljubljana, Kolezijska ulica 25, vstop 13. 4. 1992, vložek
14,657.315 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Bobič Živo, razrešen 2. 11. 1994, in
imenovan za direktorja ki kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995:5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 8511 Bolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti, 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-25133
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09599 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GMT-BETON, družba za
proizvodnjo, trgovino in prevoz, d.o.o.,
Mengeš, sedež: Jama 3, Mengeš, pod vložno št. 1/20160/00 vpisalo v sodni register

Rg-25211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03784 z dne 25. 8. 1995 pod št. vložka
1/26649/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5910692
Firma: AZTEK, družba za računalništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: AZTEK, d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Medvode, Zgornje Pirniče 85/C
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jeromen Matjaž in Jeromen Janez, oba iz Medvod, Zgornje Pirniče
85/C, vstopila 8. 6. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeromen Matjaž, imenovan 8. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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
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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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-

mi 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava inkonzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja
surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 2585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1730 Plemenitenja tekstilij; 1740 Proizvodnja 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 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz plute; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in

Rg-25242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03345 z dne 10. 10. 1995 pod št. vložka
1/26837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5847478
Firma: PETRIN TIM, k.d., trgovina,
proizvodnja, gostinstvo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: PETRIN TIM, k.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Štihova ulica 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Petrin Franc in Petrin Klemen, oba iz Šmartnega ob Dreti, Kropa 23,
vstopila 15. 4. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: Petrin Franc odgovarja s svojim premoženjem, Petrin Klemen pa ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Petrin Franc, imenovan 15. 4. 1994, kot komplementar zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 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 storitev; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1030 Pridobivanje šote; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega me-
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okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove stroje; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdeljov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-

snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
brvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln.
Rg-25252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/24037 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KARAMBOL, servisno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Vodice, Šinkov turn 34,
sedež: Šinkov turn 34, Vodice, pod vložno
št. 1/21879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5749433
Osnovni kapital: 1,654.200 SIT
Ustanovitelja: Cigut Marjan, Vodice,
Šinkov turn 34, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,654.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cigut Štefan, izstop 31. 8. 1994.
Rg-25255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11395 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
TAUBI-T.R., podjetje za prodajo in vzdrževanje gospodinjskih aparatov, d.o.o., Ig
195/a, Ig pri Ljubljani, sedež: Ig 195/a, Ig
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/16526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5598516
Osnovni kapital: 1,519.681 SIT
Ustanovitelja: Golob Tatjana in Golob
Rudolf, oba z Iga 195/a, vstopila 12. 3. 1992,
vložila po 759.840,50 SIT, ogovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
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objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 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, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 633 Storite potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Kocjan Franc, Ljubljana, Kogojeva 6, vložek 280.000 SIT, Rošelj Franc, LjubljanaPolje, Novo Polje III/17a, vložek 320.000
SIT, Podržaj Marjan, Ig 219, vložek 560.000
SIT, Petrovič Veselin, Ljubljana Polje, Moste-Polje VI/10, vložek 240.000 SIT, Jesenovec Janez, Radomlje, Ulica Radomljske
čete 29, vložek 260.000 SIT, Milutinovič
Ljubiša, Preserje, Tovarniška 36, vložek
480.000 SIT, Dizdarevič Senad, Ljubljana,
Andreja Kumarja 14, vložek 320.000 SIT,
Stojnič Dušan, Lavrica Škofljica, Kamnikarjeva 53, vložek 260.000 SIT, Laznik Gregor, Radomlje, Škrjančevo 1, vložek
520.000 SIT, Zidar Franc, Ljubljana, Dolenjska 62, vložek 280.000 SIT, Galič Mirko, Ljubljana, Kladežna 19, vložek 220.000
SIT, Škraba Dušan, Ljubljana, Ulica Milke
Kerinove 3, vložek 200.000 SIT, Igrec Aleš,
Moravče, Dole 5, vložek 220.000 SIT, Padar Boštjan, Škofljica, Pijava Gorica 107,
vložek 80.000 SIT, Gal Anton, Ljubljana,
Ul. Milke Kerinove 7, vložek 480.000 SIT,
Bojanovič Marko, Ljubljana, Plešičeva 23,
vložek 340.000 SIT, Gašperič Jože, Ljubljana, Žaucerjeva 12, vložek 600.000 SIT,
Aleš Janez, Ljubljana, Gornji Rudnik III/4,
vložek 240.000 SIT, Žagar Marija, Ljubljana, Dolenjska 234a, vložek 600.000 SIT,
Žagar Aleš, Ljubljana, Dolenjska cesta
234a, vložek 160.000 SIT, Fister Franc,
Ljubljana, Ul. Marije Drakslerjeve 10, vložek 320.000 SIT, Vehovec Boris, Mengeš,
Šubljeva 19, vložek 1,060.000 SIT, Virant
Cirila, Ig 221, vložek 320.000 SIT, Štrukelj
Tomaž, Mengeš, Šubljeva 17A, vložek
320.000 SIT, Vehovec Gašper, Mengeš,
Šubljeva 19, vložek 80.000 SIT, Vehovec
Primož, Mengeš, Šubljeva 19, vložek 80.000
SIT, Vehovec Judita, Mengeš, Šubljeva 19,
vložek 190.000 SIT, Laznik Ana-Maja, Radomlje, Škrjančevo 1, vložek 80.000 SIT,
Gašperič Jana, Ljubljana, Žaucerjeva 12,
vložek 80.000 SIT, Podržaj Marija, Ig 219,
vložek 80.000 SIT, Žagar Janez, Ljubljana,
Dolenjska 234a, vložek 80.000 SIT, in Mavec Marija, Ljubljana, Srednjevaška 44, vložek 40.000 SIT, – vsi vstopili 25. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vehovec Boris, ki od 15. 11. 1994
zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 6024 Cestni tovorni promet:
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi soglasja Agencije št. LP-146/0071ST z dne 19. 6. 1995.

Rg-25281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03956 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa KOVINOSERVIS, Obrtno podjetje, Ljubljana, p.o., sedež: Rudnik III/2,
Ljubljana-Rudnik,
pod
vložno
št.
1/00396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastinskega preoblikovanja in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5071640
Firma: K S L, d.o.o., Ljubljana, podjetje za proizvodnjo in trženje izdelkov iz
nerjavečih kovin
Skrajšana firma: K S L, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 36,970.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 19,220.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
3,700.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložek
3,700.000 SIT, Krenker Marjan, Ljubljana,
Kavčičeva 60, vložek 360.000 SIT, Šerjak
Ljuba, Škofljica, Pijava Gorica 19a, vložek
360.000 SIT, Trontelj Romana, Grosuplje,
Jurčičeva cesta III/11, vložek 240.000 SIT,

Rg-25282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06304 z dne 22. 2. 1995 pri subjektu
vpisa BRIN-LOŽ, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in promet, Lož, sedež: Nadlesk
44, Stari trg pri Ložu, pod vložno št.
1/17019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5596076
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Širaj Jože, izstopil 31. 12.
1993; Kumidar Jože, Stari trg pri Ložu, Nadlesk 44, vstopil 2. 4. 1992, vložil 1,125.000
SIT, in Tomšič Matjaž, Ljubljana, Klemenova ulica 21a, vstopil 10. 5. 1994, vložil
375.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tomšič Matjaž, imenovan 10. 5. 1994, kot komercialni direktor zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Širaj Jože, razrešen 10. 5.
1994.
Rg-25285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15325 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ČZ NEKTAR, Čebelarska zadruga
z omejeno odgovornostjo, Ljubljana-Polje, sedež: Novo Polje, C. XI/17, Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/25547/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5842204
Firma: ČZ NEKTAR, čebelarska zadruga z omejeno odgovornostjo, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Avsečeva 5.
Rg-25292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06300 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BREGTRANS, podjetje za prevoz
blaga in trgovino, d.o.o., Breg 71, Stara
cerkev, sedež: Breg 71, Stara cerkev, pod
vložno št. 1/20610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5693438
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Trdan Janez, Stara cerkev,
Breg 71, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09410 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa HIP TRADE, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Šmarca,
Kamniška 25, Kamnik, sedež: Kamniška
25, Šmarca, Kamnik, pod vložno št.
1/24450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
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deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5804914
Firma: HIP TRADE, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,648.000 SIT
Ustanovitelja: Vavpetič Ukmar Barbara
in Ukmar Janko, oba iz Kamnika, Podgorje
50, vstopila 25. 6. 1993, vložila po 824.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ukmar Janko, imenovan 23. 5. 1994, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost: proizvodnja plastičnih izdelkov, kovinske galanterije, orodjarskih izdelkov in tiskarske storitve na plastičnih,
kovinskih in tekstilnih izdelkih ter izdelovanje in konfekcioniranje tekstilnih izdelkov; oddajanje poslovnih prostorov v najem
ter upravljanje v najem danih poslovnih prostorov; investicijska in vzdrževalna dela poslovnih in stanovanjskih objektov (ključavničarska, elektro, pleskarska, vodovodna,
mizarska, zidarska, ogrevalna, kleparska in
zaključna dela pri gradnji novih ter vzdrževanje starih objektov); popravila in vzdrževanje strojne opreme; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki
vseh trgovskih strok; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; računovodske in finančne ter plansko-analitske storitve (vodenje poslovnih
knjig, svetovanje, investicijski programi
itd.); posredniški, agencijski in komisijski
posli; menjalniški posli; računalniški inženiring: izdelava, razvoj, uvajanje in vzdrževanje računalniške opreme, organizacija in
svetovanje pri nabavi in prodaji računalniške opreme, izdelava, uvajanje in vzdrževanje računalniško podprtih sistemov (software); nudenje gostinskih storitev ter storitev turističnega posredovanja in organiziranja drugih turističnih aranžmajev; opravljanje športnih dejavnosti in drugih oblik
rekreacije; zastopanje domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb v prometu blaga in
storitev; prevozi v cestnem prometu za lastne potrebe.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Omrzu Ladislav, razrešen 27. 12.
1994; direktor Sušnik Anton, imenovan
30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7483
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13454 z dne 22. 9. 1995 pod št. vložka
1/26772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5860431
Firma: ŽGUR & SINOVI, d.n.o.,
ŽGUR, proizvodnja, trgovina, storitve in
zunanja trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: ŽGUR & SINOVI,
d.n.o. ŽGUR, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 10
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Žgur Alojz in Žgur Luka,
oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad 10,
vstopila 19. 7. 1994, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žgur Alojz, imenovan 19. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-25333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19351 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa HUMAR – OMRZU, montaža elektroinstalacije, trgovina, uvoz, izvoz, Kamnik, d.o.o., sedež Oševek 3a, Kamnik, pod
vložno št. 1/06391/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5890853
Firma: SUTON, storitve in proizvodnja, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: SUTON, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Cesta treh talcev 28b
Osnovni kapital: 2,027.000 SIT
Ustanovitelji: Omrzu Ladislav in Humar
Dušan, izstopila 27. 12. 1994; Sušnik Anton, Kamnik, Cesta treh talcev 28b, vstopil
30. 12. 1994, vložil 2,027.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13282 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa APUS, Storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin, Kidričeva 120, sedež:
Kidričeva 120, Trzin, pod vložno št.
1/13252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5529603
Firma: APUS-MAJSKI, Storitveno in
trgovsko podjetje, d.n.o., Mengeš, Kidričeva 120
Skrajšana firma:
APUS-MAJSKI,
d.n.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Kidričeva 120
Ustanovitelji: Majski Aleksander, Mengeš, Kidričeva 120, vstop 14. 8. 1991, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Čeru Goran, izstop
18. 5. 1994; Majski Silvestra, Mengeš, Kidričeva 120, vstop 1. 6. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Majski Josipu, ki je bil razrešen 1. 6. 1994.
Rg-25349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04328 z dne 15. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ZRMK, gradbeni inštitut, sedež: Dimičeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/00586/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni sklep Srg 3664/95 – spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5057191
Firma: Gradbeni inštitut ZRMK.

Rg-25408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12813 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa WILLINGRAIN, d.o.o., podjetje za
mednarodno trgovino, Breg 60A, Ribnica, sedež: Breg 60A, Ribnica, pod vložno
št. 1/19720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5657695
Osnovni kapital: 1,604.926 SIT
Ustanovitelja: Horžen Vera, vložila
767.000 SIT, in Horžen Bogdan, vložil
737.926 SIT, oba iz Ribnice, Breg 60, vstopila 10. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se spremeni tako, da se
sedaj glasi: proizvodnja žaganega lesa, plošč
in končnih lesenih izdelkov; proizvodnja raznovrstnih kovinskih izdelkov in predelava
plastičnih mas; proizvodnja električnih in
elektronskih izdelkov in naprav; izdelovanje
in programiranje računalniških programov in
ostale računalniške storitve; instalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu; izdelovanje,
odkup in prodaja izdelkov domače in umetne
obrti; posredovanje, zastopanje in komisijski
posli v prometu blaga in storitev; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo in drobno;
odkup, zbiranje in pakiranje kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in proizvodov; prevoz blaga v cestnem prometu; gostinske storitve prehrane in nastanitve ter druge gostinske storitve; turistično posredovanje in ostale turistične storitve; prevajanje, tečaji tujih
jezikov; ekonomske, organizacijske in poslovne storitve.
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Rg-25417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02709 z dne 29. 9. 1995 pod št. vložka
1/26804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 5903483
Firma: GVR, Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo,
Ljubljana
Skrajšana firma: GVR, Zavod
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Repnik Vlado, Ljubljana,
Litostrojska 10, vstop 17. 5. 1995, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Repnik Vlado, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5510 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 641 Poštne in kurirske storitve; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-25784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05073 z dne 15. 10. 1995 pri subjektu
vpisa YACHT ENGINEERING SOLOMUN, izdelava interierjev in plovil, k.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130, sedež: Šmartinska 130, Ljubljana, pod vložno št.
1/26390/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5903742
Firma: YACHT ENGINEERING SOLOMUN, izdelava interierjev in plovil,
k.d., Grosuplje, Hrastje 1
Sedež: Grosuplje, Hrastje 1.
Rg-25786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04975 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/26883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5918871
Firma: CAŠMIR, podjetje za trgovino
s tekstilom, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CAŠMIR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vide Janežičeve 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grobiša Darko, Ljubljana,
Ul. Bratov Komel 3, vstop 12. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grobiša Darko, imenovan 12. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1812

Rg-25788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04966 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MERCATINO POSLOVNI SISTEM, družba za trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 50,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25541/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnikov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5860130
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gorjup Aleksandra, Ljubljana, Kajuhova 42, vstopila 14. 2. 1995 in
UPIMO GROUP, d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg 13, vstopil 25. 8. 1995, vložila po
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Smrtnik Aleš in Vončina Marko, izstopila 25. 8. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vončina Marko, razrešen 25. 8. 1995;
direktor Ferlinc Igor, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 8, imenovan 25. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 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; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

Rg-25804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04731 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GOTUR-ARTAČ in družbeniki, gostinstvo, turizem in trgovina, d.n.o., Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XXI/4, sedež:
Rožna dolina, Cesta XXI/4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5853699
Firma: GOTUR-ARTAČ in družbeniki, gostinstvo, turizem in trgovina, d.n.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Krivec 5
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
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prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5121 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s 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 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 kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 601 Železniški promet; 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sedež: Ljubljana, Hladilniška 1/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Jure, Ljubljana,
Hladilniška pot 1/b, vstop 31. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerman Jure, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-

Rg-25806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04729 z dne 10. 10. 1995 pod št. vložka
1/26841/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5918332
Firma: JERMAN & COMPANY, d.o.o.,
družba za gostinstvo in trgovino, Ljubljana, Hladilniška 1/b
Skrajšana firma: JERMAN & COMPANY, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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govina 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov ši-

roke porabe; 7411 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9251 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejvnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Skrajšana firma: M.A. JERŠE IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Rožna ulica 24
Ustanovitelja: Jerše Andrej in Jerše Milena, oba iz Ljubljane, Rožna ulica 24, vstopila 23. 8. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jerše Andrej in namestnica direktorja
Jerše Milena, imenovana 23. 8. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-25812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04608 z dne 25. 9. 1995 pod št. vložka
1/26777/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5913616
Firma: SUNFOOD, proizvodnja in prodaja živilskih proizvodov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SUNFOOD, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: EUROFOOD, prehrambena industrija, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
154, vstop 5. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor dr. Mayer Boris, Ljubljana, Čufarjeva 4, imenovan 5. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 511 Posredništvo; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
516 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.
Rg-25828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04344 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26757/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5913896
Firma: M.A. JERŠE IN OSTALI, storitve, proizvodnja in trgovina, d.n.o.

Rg-25829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04343 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5913136
Firma: PETROVIČ IN SIN, podjetje
za trgovino in proizvodnjo, d.n.o., Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 5
Skrajšana firma: PETROVIČ IN SIN,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovič Denis in Petrovič Srbislav, oba iz Ljubljane, Ulica Vide
Janežičeve 5, vstopila 25. 8. 1995, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petrovič Denis, imenovan 25. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičih
mas; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 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; Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo izdelkov široke porabe.

debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

95/03242 z dne 29. 9. 1995 pod št. vložka
1/26802/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5908795
Firma: MA. ing., d.o.o., inženiring, posredništvo in gradbeništvo, Šlandrova 10,
Črnuče, Ljubljana
Skrajšana firma: MA. ing., d.o.o., inženiring, Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šlandrova 10, Črnuče, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Marija, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 29, vložila 1,050.000
SIT, in Razvojni center Tivoli, d.o.o., Črnuče, Ljubljana, Šlandrova 10, vložil 450.000
SIT – vstopila 19. 5. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kovač Marija, imenovana 19. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04162 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LARGO, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, storitve, gostinstvo ..., Ljubljana, Linhartova 82, sedež: Linhartova 82, Ljubljana, pod vložno št. 1/08130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5394490
Firma: LARGO, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LARGO, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Letališka 30
Ustanovitelji: Križman Irena, vstopila
3. 9. 1990, ter Pardubsky Marko, Kus Karel
Mitja in Kus-Pardubsky Vladana, vstopili
30. 5. 1995, vsi iz Ljubljane, Linhartova 82,
vložili po 375.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Križman Irena, razrešena 30. 5. 1995 kot direktorica in imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo brez omejitev, ter direktor Kus
Karel Mitja in zastopnica Kus-Pardubsky
Vladana, imenovana 30. 5. 1995, ki prav
tako zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 50101 Trgovina na

Rg-25851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03967 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5911168
Firma: A&E, izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: A&E, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Asenstorfer Ludwig, Salzburg, Reisenbergerstrasse 17, in Wolfgang
Christian Emeder, Unterlach, Wasserfallweg
16, vstopila 11. 7. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Asenstorfer Ludwig, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist mag. Arah Janko, Slovenj Gradec, Kopališka ul. 20, imenovan 11. 7. 1995.
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-25872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-25876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03135 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KOSEC & CO, import-export,
d.n.o., Mengeš, sedež: Prešernova 36,
Mengeš, pod vložno št. 1/26207/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5894654
Firma: KOSEC Janez, družba za izdelavo, montažo in servis rolet, žaluzij, garažnih rolo vrat in markiz, d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: KOSEC Janez, d.o.o.,
Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kosec Brigita in Kosec
Janez, oba iz Mengša, Prešernova 36, vstopila 1. 2. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-25878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03107 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
K & K INTERNATIONAL, Podjetje za
notranjo, zunanjo trgovino in inženiring,
d.o.o., Dunajska 389, Ljubljana, sedež:
Dunajska 389, Ljubljana, pod vložno št.
1/19847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, firme in zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5663890
Firma: LTR, komercialni transport in
zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LTR, d.o.o.
Ustanovitelja: Krasnik Teodor, izstop
31. 5. 1995; Prosenc Cvetka, Domžale, Jelovškova 3a, Spodnje Jarše, vstop 31. 5.
1995, vložek 1,565.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krasnik Teodor, razrešen 31. 5. 1995;
direktorica Prosenc Cvetka, imenovana 31.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5161 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9213 Kinematografska dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo.

Rg-25880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03063 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa EUROVEK, Uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 291, sedež: Celovška
291, Ljubljana, pod vložno št. 1/16998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5591503
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 221 Založništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Instalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.

95/03048 z dne 25. 9. 1995 pod št. vložka
1/26779/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5908370
Firma: ENVITA, podjetje za posredovanje, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ENVITA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrhovci, c. IV/4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: dr. Gantar Anton, Ljubljana, Vrhovci c. IV/4, Jerina Andreja, Ljubljana, Vegova ul. 6, in Koselj Viktor, Smlednik 50, vstopili 29. 5. 1995, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor dr. Gantar Anton, imenovan 29. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-25881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-25883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02861 z dne 18. 9. 1995 pod št. vložka
1/26730/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5903688
Firma: PALLADIO, agencija za promet z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: Agencija PALLADIO,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Viška 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pfeifer Lidija, Maribor,
Ljubljanska ulica 25A, in Bončina Iztok,
Ljubljana, Viška cesta 51, vstopila 8. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Pfeifer Lidija in pomočnik direktorice Bončina Iztok, imenovana 8. 5. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
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tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-25897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01922 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa CMC INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 81, sedež: Tbilisijska 81,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11478/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5462991
Ustanovitelji: CMC, d.o.o., izstopil
16. 3. 1995; Klančar Leopold, Ljubljana,
Ziherlova 43, in Obermajer Janez, Ljubljana, Splitska 10, vstopila 26. 5. 1993, ter
Završnik Boštjan, Ljubljana, Scopolijeva 67,
vstopil 16. 3. 1995, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Macinič Oliver, razrešen 16. 3. 1995 kot prokurist; prokurist Klančar Leopold, Ljubljana, Ziherlova 43, imenovan 16. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-25906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00834 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KALSAAS, Proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Janežičeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/22783/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5747864
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava usnja; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev; 294
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 361 Proizvodnja pohištva;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-

Rg-25895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01699 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SILVAAPIS, posredovanje, uvoz in
izvoz, d.o.o., Ljubljana, Ulica padlih borcev 31, sedež: Ulica padlih borcev 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5576261
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Šivic Matjaž in Šivic Alenka, oba iz Šempasa 70, vstopila 15. 1. 1992,
vložila po 576.000 SIT, ter Šivic Silvana in
Šivic Franci, oba iz Ljubljane, Ulica padlih
borcev 31, vstopila 23. 4. 1994, vložila po
624.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šivic Silvana, imenovana 23. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda.
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prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 930 Druge storitvene dejavnosti.

vpisa NAT, podjetje za oblikovanje, krojenje in šivanje tekstilne konfekcije, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ul. bratov Babnik 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20471/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5698642
Osnovni kapital: 1,857.160 SIT
Ustanovitelja: Karim Nyad, in Karim
Tatjana, oba iz Ljubljane, Ul. bratov Babnik
20, vstopila 12. 10. 1992, vložila po 928.580
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Skrajšana firma: dD DROBNIČ &
DROBNIČ, d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Štritof Marko, izstopil
17. 5. 1994; Drobnič Dušan, vstopil 19. 3.
1993, in Drobnič Ivanka, vstopila 17. 5.
1994, oba iz Domžal, Breznikova 95, Ihan,
vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štritof Marko, razrešen 17. 5. 1994;
zastopnica Drobnič Ivanka, imenovana
17. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost: turizem, gostinstvo, trgovanje (trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi na domačem
trgu in s tujino in trgovinske storitve), pridelava in predelava sadja, proizvodnja, renta-car, menjalnica, organizacija glasbeno
kulturno športnih prireditev, posredovanje
glasbenih nastopov, posredništvo, zastopništvo in komisijski posli, varnostna služba,
konjeništvo, servisna dejavnost.

Rg-25994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02721 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALPE COMMERCE, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Magistrova 1, sedež: Magistrova 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5591856
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gornik Janez, Ljubljana,
Celovška 189, in Nemec Dominik, Ljubljana, Zvezda 21, vstopila 27. 2. 1992, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 554 Točenje pijač in napitkov;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.
Rg-26020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07757 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu

Rg-26025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08068 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ALFA-INT, podjetje za mednarodno špedicijo in trgovino, d.o.o., Ljubljanska 95, Domžale, sedež: Ljubljanska 95,
Domžale, pod vložno št. 1/04450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5377056
Osnovni kapital: 1,500.700 SIT
Ustanovitelj: Kavka Miran, Domžale,
Ljubljanska 95, vstop 22. 1. 1990, vložek
1,500.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08654 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DIANA SB, proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Domžale, sedež: Triglavska 3, Domžale, pod vložno št.
1/21385/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5731739
Firma: DIANA, SITAR & Co, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.n.o.,
Domžale
Skrajšana firma: DIANA, SITAR & Co,
d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Sitar Branislava, Domžale, Triglavska 3, in Sitar Jože, Domžale,
Kersnikova 3, vstopila 28. 1. 1993, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-26050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11203 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LIST, podjetje za gradbeni in računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Menardova 32, sedež: Menardova 32, Ljubljana, pod vložno št. 1/02575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5296536
Firma: LIST, družba za gradbeni in
računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 8,014.355 SIT
Ustanovitelji: Haller Tomaž, izstopil 27.
5. 1994; Haller Jožica, Ljubljana, Korytkova 21, vložila 1,114.409 SIT, Drinovec Metka, Ljubljana, Poljanski nasip 30, vložila
3,163.377 SIT, Miklavčič Nina, Ljubljana,
Porentova 5, vložila 888.533 SIT, Pečanac
Bernarda, Mengeš, Levčeva 13, vložila
916.598 SIT, Krpan Mirjam, Ljubljana, Derčeva 41, vložila 1,159.968 SIT, in Petrov
Aleksander, Ljubljana, Zvezda 5, vložil
771.470 SIT – vstopili 27. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Haller Tomaž, razrešen 27. 5. 1995;
direktorica Drinovec Metka, imenovana 27.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08656 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TURA, gostinsko, turistično in proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale, sedež:
Breznikova 95, Ihan, Domžale, pod vložno št. 1/22564/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5755018
Firma: dD DROBNIČ & DROBNIČ,
d.n.o., gostinstvo, turistično in proizvodno
podjetje, Ihan, Breznikova 95, Domžale

Rg-26052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11220 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SATA, transportno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Lanišče 6, Škofljica,
pod vložno št. 1/18154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5664136
Osnovni kapital: 1,548.232 SIT
Ustanovitelja: Skubic Jakob in Skubic
Ivica, oba iz Škofljice, Lanišče 6, vstopila
8. 11. 1993, vložila po 774.116 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-26058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11326 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SAŠEK, proizvodnja stavbnega in
ploskovnega pohištva, d.o.o., Grosuplje,
sedež: Zgornja Slivnica 8/a, Šmarje-Sap,
pod vložno št. 1/22178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5747252
Dejavnost družbe se razširi še na: geodetske storitve.
Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
lesenega pohištva; proizvodnja lesenih
stavbnih elementov; proizvodnja lesene embalaže; proizvodnja lesene galanterije; proizvodnja žaganega lesa; izdelava in popravilo lesenih predmetov; zaključna dela v
gradbeništvu; inženiring na domačem trgu;
drugo projektiranje; trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo in drobno;
zastopanje domačih firm; agencijske in posredniške storitve v blagovnem prometu, turizmu in z nepremičninami; posojanje (rent,
zakup, leasing) vozil in opreme; gostinske
storitve prehrane, pijače in prenočišča; kmetijska proizvodnja; servisne storitve za vozila in stroje; prevozi blaga in potnikov v
cestnem in morskem prometu; finančne,
ekonomske, tehnične, tehnološke, računalniške, administrativne ter organizacijske
storitve; zunanja trgovina z neživilskimi
proizvodi: izvoz-uvoz; zunanja trgovina z
živilskimi proizvodi: izvoz-uvoz; posredovanje v zunanjetrgovinskem prometu; zastopanje tujih firm in konsignacija; prevozi
blaga v mednarodnem cestnem prometu; inženiring na tujem trgu; geodetske storitve.

na, pod vložno št. 1/14242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
zastopnikov, firme, sedeža in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5541077
Firma: BADEL TRADING, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48
Sedež: Ljubljana, Dunajska 48
Osnovni kapital: 13,725.000 SIT
Ustanovitelj: BADEL 1862, dionično
društvo vina i alkoholnih pića, Zagreb,
Vlaška 116, vstop 21. 10. 1991, vložek
13,725.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ulčar
Marija, razrešena 14. 3. 1994; direktor Grm
Ivan, Ljubljana, Na griču 8, imenovan 14. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev do zneska 100.000 DEM v tolarski protivrednosti,
nad tem zneskom pa potrebuje soglasje
skupščine.

razstavljalcem in drugim gospodarstvenikom za pospeševanje sejemskih dejavnosti,
skladiščenje blaga in razstavne opreme in
druge storitve, druge neomenjene dejavnosti, ki so predmet dejavnosti podjetja; gostinske storitve: gostinske storitve nastanitve, organiziranje kulturno-umetniških prireditev v turizmu, druge gostinske storitve
(točilnice, bari), organiziranje in posredovanje pri organiziranju potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranžmajev v
državi in v tujini, projektiranje oziroma
montiranje elektroinstalacij.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: dejavnost družbe na področju zunanjetrgovinskega poslovanja z živilskim in
neživilskim blagom: redni izvoz in uvoz neživilskih in živilskih proizvodov blaga iz
vseh oddelkov, poglavij in tarifnih številk
carinske tarife, posli posredovanja in zastopanja v prometu blaga in storitev, zastopanje tujih oseb; transportne storitve: prevoz
proizvodov in blaga v cestnem prometu, prevoz potnikov v cestnem prometu; osebne
storitve: izdelava in popravilo ter vzdrževanje električnih aparatov in naprav, kozmetične in podobne storitve, izdelava in popravila predmetov iz usnja in gume, izdelava
živilskih proizvodov, izdelava predmetov iz
plastičnih mas, izdelava in popravilo ortopedskih pripomočkov, izdelava in popravilo neomenjenih raznovrstnih proizvodov.

Rg-26061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12621 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TOBAČNA LJUBLJANA, proizvodno in trgovsko podjetje za tobačne
izdelke, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tobačna
ulica 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/00341/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5132533
Osnovni kapital: 3.560,352.212,20 SIT
Ustanovitelji: REEMTSMA Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, Parkstrasse 51,
vstop 7. 10. 1991, vložek 2.093,487.100,60
SIT, SEITA, Societe Nationale d’Exploitation, Industrielle des Tabacs et Alumettes,
S.A, Paris, 53 Quai d’Orsay, vstop 7. 10.
1991,vložek 630,182.341,80 SIT, in
TOBAČNA, družba za upravljanje podjetij,
d.d., Ljubljana, Tobačna ul. 5, vstop 8. 7.
1993, vložek 836,682.769,80 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-26065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12991 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BADEL TRADING, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Titova
64, Ljubljana, sedež: Titova 64, Ljublja-

Rg-26072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13054 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KASTOR – MEDICAL DENTAL,
podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana,
Vošnjakova 6, sedež: Vošnjakova 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/06648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti, osnovnega kapitala in deleža, pripojitev podjetja POLUKS M.E.,
d.o.o., Ljubljana, in spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5358833
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rotter-Breskvar Metka,
vstopila 8. 3. 1990, in Rotter Marko, vstopil
30. 6. 1994, oba iz Ljubljane, Vošnjakova 6,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: trgovina na debelo in drobno z živilskim in neživilskim blagom: komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, agencijske storitve, posredniške storitve, zastopniške storitve; poslovno-tehnične storitve: komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, medicinsko-tehnični inženiring na področju projektiranja in opravljanja specialističnih ordinacij na ključ (zlasti zobozdravstvenih ordinacij, zobozdravstveni rentgen in ultrazvok), vzdrževanje in
servisiranje medicinske opreme (v skladu z
zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/92), storitve reklame in ekonomske propagande: raziskovanje trga (marketing), ekonomska propaganda in reklama,
realizacija propagandnih načrtov ter druge
storitve v zvezi s temi posli, storitve tržnic
na debelo in drobno, menjalniške storitve.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: storitve na področju prometa: notranja špedicija, posredništvo, komisijski
posli, agencijske storitve, storitve za prirejanje domačih in mednarodnih sejmov, razstav, salonov in drugih oblik prikazovanja
gospodarskih in drugih dejavnosti v državi
in tujini, storitve s področja marketinga

Rg-26079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13183 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
DEFILE, podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopstva, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Zavetniška 1, sedež: Zavetniška 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13596/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5539692
Firma: DEFILE, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: DEFILE, d.o.o., Medvode
Sedež: Medvode, Čelesnikova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kumelj Jože in Dobnikar
Kumelj Mojca, oba iz Medvod, Čelesnikova 22, vstopila 14. 1. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-26080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13184 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CULTURA EUROPAEA, podjetje

Stran 2912

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 40 – 27. VII. 1996

za kulturo, umetnost, informiranje in izobraževanje, sedež: Koseška 11a, Ljubljana, pod vložno št. 1/05589/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, dejavnosti in zastopnikov ter preoblikovanje družbe iz p.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5343534
Firma: CULTURA EUROPAEA, podjetje za informiranje, izobraževanje, znanost, kulturo, umetnost, d.o.o.
Skrajšana firma: CULTURA EUROPAEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 5,706.000 SIT
Ustanovitelj: Klarič Rudi, Log pri Brezovici, Cesta na breg 12, vstop 26. 12. 1989,
vložek 5,706.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Klarič Magdaleni, ki je bila razrešena 6. 7.
1994.
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-

belo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

nom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5553873
Firma: AGRA, d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in inženiring
Skrajšana firma: AGRA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 4
Osnovni kapital: 1,923.195 SIT
Ustanovitelji: Wagner Vladimir, Menart
Antonija in Jelen Marjan, izstopili 16. 5.
1994; RAF, podjetje za računovodske in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4, vstopilo 16. 5. 1994, vložilo
1,635.195,30 SIT, Finc Alojzij, Ljubljana,
Smrtnikova 3, vstopil 14. 10. 1991, vložil
240.000 SIT, in Jagodič Zlatko, Grosuplje,
Kajuhov dvor 5, vstopil 14. 10. 1991, vložil
48.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Finc
Alojzij, razrešen 16. 5. 1994 kot vršilec
dolžnosti poslovodnega organa, in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: posredniške, zastopniške, agencijske in komisijske storitve v prometu blaga
in storitev; proizvodnja in montaža izdelkov in polizdelkov iz kovinskih in nekovinskih materialov; kooperacijski posli in servisiranje iz naslova registrirane dejavnosti;
servisiranje osebnih in tovornih vozil; prevoz blaga za lastne in tuje potrebe v cestnem prometu; pridelava in predelava kmetijskih pridelkov; storitve raziskave trga;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; menjalniške storitve; gostinske storitve: nastanitev, prehrana in druge gostinske storitve; industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu.
Naslednje dejavnosti se brišejo: zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; inženiring s področja kmetijske opreme, namakalnih naprav.

Rg-26085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13286 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa V.E.B. COMPANY, servis in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Roška cesta 2a,
sedež: Roška cesta 2a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5742064
Osnovni kapital: 1,579.200 SIT
Ustanovitelji: Medved Vida, Medved
Eva in Medved Boštjan, vsi iz Ljubljane, Na
Straški vrh 3, vstopili 14. 3. 1993, vložili po
526.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-26086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13288 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa AGRA, podjetje za proizvodnjo
opreme, inženiring in marketing, d.d.,
Ljubljana, sedež: Celovška 25, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.d.
v d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in dejavnosti ter uskladitev z zako-

Rg-26090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13312 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DALLAS, kulturna posredniška dejavnost, organiziranje, zastopanje, svetovanje, založništvo, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Gradišče 8, sedež: Gradišče 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17077/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5591805
Osnovni kapital: 1,549.120 SIT
Ustanovitelj: Lisica Goran, Ljubljana,
Gradišče 8, vstop 18. 3. 1991, vložek
1,549.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5118
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Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92623 Druge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

žale, Ljubljanska cesta 66, sedež: Ljubljanska c. 66, Domžale, pod vložno št.
1/06073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5676711
Firma: GEPRO, podjetje za izvajanje
geodetskih in ostalih uslug, d.o.o.
Skrajšana firma: GEPRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,317.041,70 SIT
Ustanovitelj: Žontar Bogomir, Domžale,
Miklošičeva 4c, vstop 19. 2. 1990, vložek
2,317.041,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 0125 Reja drugih živali; 1730 Plemenitenje tekstilij;
511 Posredništvo; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-26096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14147 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LODA, inženiring, d.o.o., Študljanska 22, Domžale, sedež: Študljanska 22,
Domžale, pod vložno št. 1/02953/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5422906
Firma: LUBA INŽENIRING, d.o.o.,
Ljubljana, Krakovski nasip 10
Skrajšana firma: LUBA, d.o.o., Ljubljana, Krakovski nasip 10
Sedež: Ljubljana, Krakovski nasip 10.
Rg-26100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14198 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/26888/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5865034
Firma: Pirc 3P in ostali, Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: Pirc 3P in ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Litija, Ulica solidarnosti 5
Ustanovitelja: Pirc Peter in Pirc Peter,
ml., oba iz Litije, Ulica solidarnosti 5, vstopila 12. 9. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pirc Peter, in namestnik direktorja Pirc
Peter, ml., imenovana 12. 9. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 3130

Rg-26101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14207 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BIRO BOC, k.d., proizvodnja, trgovina in storitve, Ljubljana, sedež: Malgajeva ulica 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/24975/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5833990
Sedež: Ljubljana, Medvedova ulica 28.
Rg-26102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14208 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KNOL COMPANY, podjetje za
marketing, proizvodnjo in engineering,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot v Smrečje 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15755/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža in osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5573530
Firma: KNOL COMPANY, podjetje za
marketing, proizvodnjo in engineering,
d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 7
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 7
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Knol Matjaž, Ljubljana, Tacenska 92, vstop 6. 2. 1992, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14282 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GEPRO, podjetje za izvajanje geodetskih del in ostalih uslug, d.o.o., Dom-

Rg-26107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14317 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALPRO, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 134b, sedež: Šmartinska 134b, Ljubljana, pod vložno št.
1/02637/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5300088
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-26115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14364 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOJOT, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Voduškova 3, sedež: Voduškova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5461235
Firma: EVEREY DAY, pekarna in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ob Sotočju 14
Skrajšana firma: EVEREY DAY, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Ob sotočju 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bizilj Primož, izstop
15. 9. 1994; Jovanovič Ljubiša, Ljubljana,
Ob sotočju 14, vstop 15. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bizilj Primož, razrešen 15. 9. 1994;
direktor Jovanovič Ljubiša, imenovan 15. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 4521 Splošna gradbena
dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-

Rg-26110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14336 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MA, družba z trgovanje in poslovne
storitve, d.o.o., Vrhnika, sedež: Vas 17,
Vrhnika, pod vložno št. 1/14727/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5561507
Firma: MA, družba za trgovanje in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Troha Darko, Vrhnika,
Poštna ul. 3b, vstop 12. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2211 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

Rg-26114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14343 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TAMICO, podjetje za trgovino, finančne, gostinske in turistične storitve,
d.o.o., Dragomer, Pot ob Snežaku 22, Brezovica, sedež: Pot ob Snežaku 22, Dragomer, Brezovica, pod vložno št. 1/13899/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5526710
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Tasev Smela, Brezovica, Pot ob Snežniku 22, Dragomer, vstop
28. 11. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tasev Miroslava, izstop 22. 9. 1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo Tasev Miroslavi, ki je bila razrešena 22. 9. 1994.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 6024 Cestni tovorni promet; 8042
Drugo izobraževanje.
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sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

nega kapitala, firme, sedeža in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5588928
Firma: PŽS URŠIČ, predelava žice in
storitve, d.o.o., Črna 5, Stahovica
Skrajšana firma: PŽS URŠIČ, d.o.o.,
Črna 5, Stahovica
Sedež. Stahovica, Črna 5
Osnovni kapital: 1,799.500 SIT
Ustanovitelj: Uršič Janez, Stahovica, Črna 5, vstop 26. 2. 1992, vložek 1,799.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: prevoz blaga v cestnem prometu
doma in v tujini; organizacija in izvedba
investicijskih poslov; gostinska dejavnost;
trgovanje – trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na debelo in drobno ter trgovinske storitve na domačem trgu.
Naslednje dejavnosti se brišejo: prevoz
blaga v cestnem prometu; trgovina na drobno in debelo neživilskih in živilskih proizvodov; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev.

750.000 SIT, oba iz Medvod, Medenska
83d, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-26116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14390 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PAVZA, trgovsko podjetje in poslovne storitve, d.o.o., Mengeš, sedež: Partizanska 12/a, Mengeš, pod vložno št.
1/14822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5580056
Sedež: Mengeš, Grobeljska 12/a
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelja: Zalokar Pavle, vložil
933.000 SIT, in Zalokar Špela, vložila
622.000 SIT, oba iz Mengša, Partizanska
12a, vstopila 15. 6. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-26119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14413 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ZODIAC, trženje in storitve, d.o.o.,
Grosuplje, sedež: Pod gozdom I/13, Grosuplje, pod vložno št. 1/03559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, sedeža in dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5406099
Sedež: Grosuplje, Taborska 15
Osnovni kapital: 5,002.000 SIT
Ustanovitelja: Ambrož Bojan, Grosuplje, Pod gozdom I/13, vstopil 16. 1. 1989, in
Škrjanc Vinko Janez, Ljubljana-Polje, Ljubljana-Polje, C. XXXII/3, vstopil 8. 6. 1993,
vložila po 2,501.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: nakup in prodaja lovskega in športnega orožja; gostinstvo.
Rg-26120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14414 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PŽS URŠIČ, predelava žice in storitve, d.o.o., Črna 5, Stahovica, Kamnik,
sedež: Črna 5, Stahovica, Kamnik, pod
vložno št. 1/16054/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-

Rg-26122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14420 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PINO BOR, podjetje za marketing,
trgovino in investicije, d.o.o., Dunajska
156, Ljubljana, sedež. Dunajska 156,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24808/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5817234
Firma: PINO BOR, podjetje za marketing, trgovino in investicije, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122.
Rg-26124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14424 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa METALEST, mednarodno podjetje
za marketing, trgovino in investicije,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, sedež:
Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno št.
1/06696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5368260
Firma: METALEST, mednarodno podjetje za marketing, trgovino in investicije, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122.
Rg-26125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14436 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MAMUT & CO, podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 45, Ljubljana, pod vložno št.
1/20009/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5688922
Osnovni kapital: 1,511.250 SIT
Ustanovitelja: Kočevar Bojan, vstopil
1. 10. 1992, vložil 761.250 SIT, in Kočevar
Aleksandra, vstopila 13. 4. 1993, vložila

Rg-26126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14437 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa AICO, podjetje za trgovino na debelo in drobno, ekonomski inženiring,
marketing in svetovanje, Domžale, Ljubljanska 72a/SPB-1, d.o.o., sedež. Ljubljanska 72a/SPB-1, Domžale, pod vložno št.
1/02426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5289769
Firma: AICO, podjetje za trgovino na
debelo in drobno, ekonomski inženiring,
marketing in svetovanje, d.o.o., Vir, Zoisova 32, Domžale
Skrajšana firma: AICO, d.o.o.
Sedež: Domžale, Zoisova 32, Vir
Osnovni kapital: 8,882.600 SIT
Ustanovitelja: Zabret Igor, Mengeš, Hribarjeva 3, vložil 6,217.820 SIT, in Zabret
Andreja, Domžale, Zoisova 32, Vir, vložila
2,664.780 SIT – vstopila 17. 10. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se razširi na: proizvodnjo, prodajo in servisiranje medicinske opreme.
Dejavnost družbe je sedaj: trgovina na
debelo v tranzitu za elektrotehnične in akustične aparate, široko potrošnjo, elektromaterial, telekomunikacijske naprave – aparate, biro opremo, medicinske aparate, avdio
in video kasete, foto aparate in foto material, naprave in avtomate za gostinstvo, kozmetiko, tekstil, tobačne izdelke, alkoholne
pijače, športne rekvizite, ure, nakit, igrače,
steklo, kristal, porcelan, modne dodatke; trgovina na drobno; duty free shop (prosta
carinska prodajalna) za elektrotehnične in
akustične aparate, široko potrošnjo, elektromaterial, telekomunikacijske naprave – aparate, biro opremo, medicinske aparate, avdio in video kasete, foto aparate in foto
material, naprave in avtomate za gostinstvo,
kozmetiko, tekstil, tobačne izdelke, alkoholne pijače, športne rekvizite, ure, nakit,
igrače, steklo, kristal, porcelan, modne dodatke; ekonomski inženiring; servisiranje
elektrotehničnih in elektroakustičnih aparatov; marketing (uvajanje novih izdelkov in
storitev, izdelava predinvesticijskih in investicijskih programov), svetovanje (intelektualne storitve); prevoz za lastne potrebe;
zastopanje tujih firm; proizvodnja, prodaja
in servisiranje medicinske opreme.
Rg-26134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14464 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VARIA, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Scopolijeva 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/03174/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov
s temile podatki:
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Matična št.: 5315204
Firma: VARIA, d.o.o., grafična dejavnost, embalaža, trgovina
Skrajšana firma: VARIA, d.o.o.
Sedež: Domžale, Koliška 8, Vir
Osnovni kapital: 1,922.000 SIT
Ustanovitelji: Belcijan Franc in Nastran
Janez, izstopila 23. 9. 1994; Bizjak Bernardka in Bizjak Mirko, oba iz Domžal, Kolniška ul. 8, Vir, vstopila 23. 9. 1994, vložila
po 961.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorji Belcijan Franc, Nastran Janez in Čačkov Dragan, razrešeni 23. 9. 1994; zastopnica Bizjak Bernardka, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja in
direktor Bizjak Mirko, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 23. 9. 1994.

belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

opravljanje drugih poslovnih storitev,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trebinjska 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13263/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5523460
Sedež: Ljubljana, Dunajska 47.

Rg-26136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14466 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TEHNOCOMMERCE, podjetje za
trgovino in zastopanje, d.o.o., sedež: V
Loki 28, Dragomer, Brezovica, pod vložno št. 1/05194/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5335566
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Remec Jože, Brezovica, V
Loki 28, Dragomer, vstopil 16. 1. 1990, vložil 1,500.000 SIT.
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-

Rg-26137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14489 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MOD’ART, podjetje za trgovino,
zastopstva in uslužnostne dejavnosti,
d.o.o., Založka 193a, sedež: Zaloška 193a,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/19219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5653193
Osnovni kapital: 1,877.500 SIT
Ustanovitelji: Grad Andrej, Grad Darinka, Grad Marko in Grad Martina, vsi iz
Ljubljane Polja, Zaloška 193a, vstopili
17. 7. 1992, vložili po 469.375 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-26138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14490 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa LEUT, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in poslovne storitve,
d.o.o., Kidričeva 14, Kočevje, sedež: Kidričeva 14, Kočevje, pod vložno št.
1/08552/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5415420
Osnovni kapital: 1,631.000 SIT
Ustanovitelj: Žegarac Slobodan-Braco,
Kočevje, Kidričeva 14, vstop 12. 9. 1990,
vložek 1,631.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14513 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa RONA KEBI, podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo ter

Rg-26142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14516 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GLAVARJEVA DRUŽBA, podjetje
za kulturne in poslovne storitve, d.o.o.,
Komenda, sedež: Gmajnica 93, Komenda, pod vložno št. 1/12146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev in dejavnosti ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5493005
Firma: CIRAJ & GLAVARJEVA
DRUŽBA, podjetje za kulturne in poslovne storitve, d.n.o., Komenda
Skrajšana firma: CIRAJ & GLAVARJEVA DRUŽBA, d.n.o., Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Ciraj Jožef, Komenda,
Gmajnica 93, vstopil 4. 3. 1991, vložil 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Jagodic Anton, Pavlič Jože,
Remše Matija, Stele Franc in Žerovnik Marko, izstopili 22. 4. 1994; Ciraj Marta, Komenda, Gmajnica 93, vstopila 22. 4. 1994,
vložila 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Dosedanja dejavnost se razširi za: celotno urejanje podeželja.
Dejavnost je odslej: kulturno umetniška
dejavnost – organiziranje zabavnih prireditev ipd.; snemanje, tehnična obdelava ter
izposojanje filmov; prirejanje ali organiziranje razstav in kulturnih prireditev; ekonomske, organizacijske, tehnične, tehnološke, administrativne ter druge poslovne
storitve; agencijske in posredniške storitve
v blagovnem prometu; raziskovalno-razvojne storitve; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo in drobno; zastopanje tujih firm.
Rg-26144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14521 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MEDTRADE, Družba za trgovino z
medicinskim materialom in storitve,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Krimskega odreda
25, Vrhnika, pod vložno št. 1/09133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5425174
Ustanovitelja: Kržič Marta, Vrhnika, Zaplana 79, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,050.000 SIT, in Kržič Marko, Vrhnika, C.
Krimskega odreda 25, vstop 3. 10. 1994,
vložek 450.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-26147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14524 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GORŠE & CO., podjetje za trgovi-
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no, turizem in transport, d.o.o., Višnja
gora, Cesta talcev 19, sedež: Cesta talcev
19, Višnja gora, pod vložno št. 1/23880/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5780055
Osnovni kapital: 1,701.000 SIT
Ustanovitelja: Gorše Anton, Višnja gora, Spodnje Brezovo 1, in Gorše Jožef, Višnja gora, Spodnje Brezovo 10a, vstopila
17. 5. 1993, vložila po 850.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-

nje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 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; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-

vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih
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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 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 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5286
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 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 nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
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Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 601 Železniški promet; 6010 Železniški promet;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 603 Cevovodni transport; 6030 Cevovodni transport; 611 Pomorski promet;
6110 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 621 Zračni promet
na rednih linijah; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 622 Izredni zračni promet;
6220 Izredni zračni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Grintavec 11, Višnja gora, pod vložno št.
1/15485/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5569613
Osnovni kapital: 37,262.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Marjan, Višnja gora, Grintavec 11, vstop 16. 12. 1991, vložek
37,262.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petrič Ciril, izstop 24. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdela in prekrivanje kovin;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6420 Telekomunikacije; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7482 Pakiranje.

Rg-26159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14576 z dne 30. 8. 1995 pod št. vložka
1/26672/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5869030
Firma: ŠUŠTAR in družbenik, d.n.o.,
avto servisne storitve in inženiring, Domžale
Skrajšana firma: ŠUŠTAR, d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Domžale, Zaboršt, Pot za Bistrico 62
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštar Pavle, vložil 2.700
SIT, in Šuštar Valerija, vložila 300 SIT, oba
iz Domžal, Zaboršt, Pot za Bistrico 62, vstopila 3. 10. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šuštar Pavle in zastopnica Šuštar Valerija, imenovana 30. 10. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost: popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil; prevoz blaga in oseb
v cestnem prometu; posredniški, komisijski
in agencijski posli; storitve reklame in ekonomske propagande; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; ekonomsko organizacijske in tehnološke storitve; opravljanje poslov investicijskega in tekočega vzdrževanja ter zaključnih del v gradbeništvu; trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na debelo
in drobno; opravljanje gostinske in turistične dejavnosti; zunanjetrgovinski promet blaga, to je izvoz in uvoz živilskega in neživilskega blaga (po vseh oddelkih carinske tarife); storitve v zunanjetrgovinskem prometu: mednarodni prometni in agencijski posli,
posredovanje in zastopanje v zunanjetrgovinskem prometu blaga in storitev, mednarodna špedicija, zastopanje tujih firm,
opravljanje kooperacijskih, kompenzacijskih in konsignacijskih poslov.

Rg-26148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14526 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu
vpisa HELPY, pomožna sredstva za invalidne in bolne osebe, d.o.o., sedež: Goce
Delčeva 70, Ljubljana, pod vložno št.
1/05484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5335442
Sedež: Mengeš, Dobrave 7a, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fajgel Rajko, Ljubljana,
Goce Delčeva 70, in Mugerle Franci, Ljubljana, Stari trg 5, vstopila 26. 2. 1990, vložila po 111.800 SIT, ter Čerček Jurij Marko,
Mengeš, Dobrave 7a, Trzin, vstopil 30. 4.
1994, vložil 1,276.400 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čerček Jurij Marko, razrešen in ponovno imenovan 4. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5521 Finančni zakup (leasing); 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.
Rg-26149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14528 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ELVEZ, d.o.o., proizvodnja elektrospojnih vezij, Višnja gora,
sedež:

Rg-26160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14590 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GALA INTERNATIONAL, d.o.o.,
galanterija, posredništvo, turizem in prodaja, Vodnikovo naselje 17D, Ljubljana,
sedež: Vodnikovo naselje 17D, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03127/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5309557
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 012300
Proizvodnja končnih lesenih izdelkov;
011300 Kovinska predelovalna dejavnost;
011390 Proizvodnja blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov; 011900 Predelava kemičnih izdelkov; 011949 Druga
predelava plastičnih mas; 012320 Proizvodnja drugih končnih lesenih izdelkov; 012323
Proizvodnja galanterije iz lesa in plute;
012324 Proizvodnja predmetov iz protja;
012400 Proizvodnja in predelava papirja;
012421 Proizvodnja papirnate embalaže;
012429 Druga predelava papirja; 012500
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Proizvodnja tekstilne preje in tkanin;
012510 Proizvodnja vlaken, preje in sukanca; 012511 Proizvodnja konopljenega in lanenega vlakna; 012512 Proizvodnja preje in
sukanca bombažnega tipa; 012513 Proizvodnja preje volnenega tipa; 012514 Proizvodnja preje in vrvi iz trdih in likastih
vlaken; 012515 Proizvodnja preje in sukanca iz naravne in umetne svile; 012516 Proizvodnja sintetične krep preje in sukanca;
012520 Proizvodnja tkanin; 012521 Proizvodnja bombažnih tkanin; 012522 Proizvodnja volnenih tkanin; 012523 Proizvodnja tkanin iz preje in trdih in likastih vlaken; 012524 Proizvodnja svilenih tkanin;
012600 Proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
izdelkov; 012610 Proizvodnja trikotažnih
predmetov; 012611 Proizvodnja trikotažnih
tkanin; 012612 Proizvodnja trikotažnega perila; 012613 Proizvodnja trikotažnih oblačil; 012614 Proizvodnja nogavic; 012615
Proizvodnja pozamenterije; 012620 Proizvodnja tekstilne konfekcije; 012621 Proizvodnja perila; 012622 Proizvodnja oblačil; 012623 Proizvodnja gospodinjskega perila; 012624 Proizvodnja težke konfekcije;
012690 Proizvodnja drugih tekstilnih izdelkov; 012691 Proizvodnja prekrival za pod;
012699 Proizvodnja neomenjenih tekstilnih
izdelkov; 012700 Proizvodnja usnja in krzna; 012701 Proizvodnja težkega usnja;
012703 Proizvodnja usnja drobnice in krzna; 012800 Proizvodnja usnjene obutve in
galanterije; 012810 Proizvodnja usnjene
obutve; 012820 Proizvodnja usnjene galanterije; 012830 Proizvodnja usnjene in krznene konfekcije; 013000 Proizvodnja živilskih prozvodov; 013010 Mletje in luščenje
žita; 013020 Proizvodnja kruha in testenin;
013021 Proizvodnja kruha in peciva;
013030 Predelava in konzerviranje sadja in
zelenjave; 013040 Predelava in konzerviranje mesa in rib; 013041 Klanje živine;
013042 Predelava in konzerviranje mesa;
013043 Predelava in konzerviranje rib;
013050 Predelava in konzerviranje mleka;
013073 Proizvodnja keksov in podobnih izdelkov; 013080 Proizvodnja rastlinskih olj
in rastlin; 013090 Proizvodnja drugih živilskih prozvodov; 013100 Proizvodnja pijač;
013110 Proizvodnja alkohola rastlinskega
izvora in alkoholnih pijač; 013111 Proizvodnja alkohola rastlinskega izvora; 013113
Proizvodnja vina; 013114 Proizvodnja vinskega destilata, vinjaka ter žganja iz grozdja in vina; 013115 Proizvodnja žganja iz
sadja; 013119 Proizvodnja drugih alkoholnih pijač; 013120 Proizvodnja brezalkoholnih pijač; 013121 Proizvodnja osvežujočih
pijač; 013200 Proizvodnja krmil; 020100
Kmetijska proizvodnja; 020110 Poljedelstvo; 020120 Sadjarstvo; 020121 Proizvodnja sadja; 020129 Proizvodnja sadnega materiala; 020130 Vinogradništvo;
020131 Proizvodnja grozdja; 020139 Proizvodnja žganega sadnega materiala;
020140 Živinoreja; 020300 Ribištvo;
020302 Ribištvo po rekah, jezerih in ribnikih; 030000 Gozdarstvo; 030001 Gojitev
gozdov; 030002 Varstvo gozdov; 030003
Izkoriščanje gozdov; 030004 Lov in gojitev
divjadi; 060200 Pomorski promet; 060201
Prevoz potnikov in blaga v pomorskem prometu; 060300 Rečni in jezerski promet;
060301 Prevoz potnikov in blaga v rečnem

in jezerskem prometu; 070100 Trgovina na
drobno; 070110 Trgovina z živilskimi proizvodi in proizvodi za hišne potrebe; 070120
Trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno; 070130 Trgovina z mešanim blagom na
drobno; 070132 Druga trgovina z mešanim
blagom; 070200 Trgovina na debelo;
070210 Trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo; 070219 Razna živila in prozvodi za
hišne potrebe; 070300 Zunanja trgovina;
070310 Zunanja trgovina z živilskimi proizvodi; 070320 Zunanja trgovina z neživilskimi prozvodi; 080100 Gostinstvo; 080110
Gostinske storitve nastanitve; 080111 Hoteli, moteli, penzioni in turistična naselja s
celoletnim poslovanjem; 080114 Kampi;
080119 Druge nastanitvene storitve; 080120
Gostinske storitve prehrane; 080121 Restavracije s postrežbo; 080122 Restavracije s
samopostrežbo; 080129 Druge storitve prehrane; 080190 Druge gostinske storitve;
080100 Turistično posredovanje; 080201
Turistične agencije; 080201 Turistični uradi; 090100 Obrtne storitve in popravila;
090110 Izdelava predmetov iz nekovin;
090120 Izdelava in popravila kovinskih izdelkov; 090123 Izdelava raznovrstnih kovinskih izdelkov; 090140 Izdelava in popravilo lesenih predmetov; 090150 Izdelava in popravilo tekstilnih predmetov;
090160 Izdelava in popravilo predmetov iz
usnja in gume; 090170 Izdelava živilskih
proizvodov; 090171 Izdelava kruha in peciva; 090172 Klanje živine in predelava mesa; 090179 Izdelava drugih živilskih proizvodov; 090180 Izdelava in popravilo raznovrstnih proizvodov; 090181 Izdelava
predmetov iz plastičih mas; 090183 Izdelava predmetov iz papirja; 090189 Izdelava in
popravilo neomenjenih raznovrstnih proizvodov; 110300 Storitve na področju prometa; 110302 Storitve raklame in ekonomske propagande; 110303 Komercialni posli
pri izvajanju funkcije prometa blaga in storitev; 110309 Neomenjene storitve na področju prometa; 110900 Poslovne storitve;
110902 Prirejanje sejmov in razstav; 110909
Druge neomenjene storitve; 320420 Organizacije, društva in klubi amaterskega
športa.

kov in odpadkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.

Rg-26162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14593 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PLASTENKA, d.o.o., Radomlje, sedež: Cesta radomeljske čete 55, Radomlje, pod vložno št. 1/00846/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5149304
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičih mas;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-

Rg-26164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14613 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu
vpisa E-NET, okoljevarstveni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ciril Metodov trg 19,
sedež: Ciril Metodov trg 19, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02656/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5299861
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelji: Jorg Hodalič Jurij, Ljubljana, Emonska cesta 10, vstopil 19. 10.
1989 in Bojc Jermanj, Ljubljana, Cesta v
Rožno dolino 18, vstopil 10. 1. 1994, vložila po 801.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Žerjav Janko, izstopil 31. 8. 1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Žerjav Janku, ki je bil razrešen 31. 8. 1994.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-26165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14614 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa DAMAKS, davčno svetovanje in
marketing, d.o.o., Dob, sedež: Turnše 25,
Dob, pod vložno št. 1/18932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5654076
Osnovni kapital: 1,555.750 SIT
Ustanovitelja: Jeran Maksimiljan in Jeran Tomaž, oba iz Doba, Turnše 25, vstopila 30. 3. 1992, vložila po 777.875 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi z naslednjo dejavnostjo: 05010005 Storitve gradbenih strojev.

nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5142 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

izdelkov iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5274
Druga popravila, d.n.; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-26166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14634 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ALEKS, Engineering, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska c. 23/b, Ljubljana, pod vložno št. 1/23574/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5769230
Ustanovitelji: Mencej Miran, Ljubljana,
Dolenjska cesta 48, vstop 31. 5. 1993, vložek 661.304,67 SIT, Iljaš Wolf Tomislav,
Ljubljana, Dolenjska c. 23/b, vstop 16. 6.
1994, vložek 661.304.67 SIT, in Anthony
Karel Lodewijkx, EJ Druten Broek 8, vstop
4. 10. 1994, vložek 661.304,66 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Anthony Karel Lodewijkx, imenovan 4. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja.
Rg-26169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14655 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ZTS, družba za zastopanje, trgovino in svetovanje, d.o.o. Rožna dolina, c.
I/13, sedež: Rožna dolina, c. I/13, Ljubljana, pod vložno št. 1/02928/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5327148
Firma: ZTS INTER-SHOP, družba za
zastopanje, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina, c. I/13, Ljubljana
Skrajšana firma: ZTS INTER-SHOP,
d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5164 Trgovina na debelo s pisarniško in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-

Rg-26170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14659 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PROTEIN, Podjetje za uvoz in izvoz blaga, d.o.o., Ljubljana, Stari trg 2,
sedež: Stari trg 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20645/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in priimka ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5701031
Firma: PROTEIN, Podjetje za uvoz in
izvoz blaga, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Ustanoviteljica: Becker Beta, Ljubljana,
Clevelandska 43, vstop 18. 11. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14756 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa HEMIT, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o., Rojčeva 9, Ljubljana, sedež:
Rojčeva 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/08444/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5406943
Osnovni kapital: 2,579.944 SIT
Ustanovitelji: Stegu Milan Ernest, Ljubljana, Rojčeva 9, vstopil 4. 9. 1990, vložil
1,805.960,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radisavljavić Stare Helena, izstopila
27. 5. 1994; Stegu Branko, Ljubljana, Škerjančeva ulica 6, Stegu Milan, Ljubljana, Rašiška ulica 3, in Hočevar Tatjana, Ljubljana,
Glinškova ploščad 14, vstopili 27. 5. 1994,
vložili po 257.994,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja

Rg-26179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15857 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa REALINVEST, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Komenskega 28, sedež: Komenskega 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/10063/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5447569
Osnovni kapital: 1,597.000 ST
Ustanovitelja: Čendak Dejan, izstop
10. 11. 1994; Blažinč Marija, Krka, Gabrovec 18, vstop 10. 11. 1994, vložek 1,597.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čendak Dejan, razrešen 10. 11. 1994;
direktor Petrovič Tomaž, Šempeter pri Gorici, Podmark 36, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Blažinč Marija, Krka, Gabrovčec 18, imenovana 20. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
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cialnih strok; 4531 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v

najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-26187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16742 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LOVŠE, plastificiranje, kartonaža,
galanterija, trgovina, d.o.o., sedež: Šentjakob 38, Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/13784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5525705
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Lovše Branko, LjubljanaČrnuče, Šentjakob 38, vstop 16. 10. 1991,
vložek 1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.
Rg-26190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16755 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SOL INTERNATIONAL, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Riharjeva
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/15013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo pooblastil zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5571162
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kotar Peter, Ljubljana, Pilonova 2, in Tomšič Marko, Ljubljana, Jamova 64, vstopila 16. 1. 1992, vložila po
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Kotar Boštjan, Ljubljana, Pilonova 2,
ter zastopnika Kotar Peter in Tomšič Mar-
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ko, ki od 19. 12. 1994 zastopajo družbo v
domačem in zunanjetrgovinskem prometu v
poslih do vrednosti 10,000.000 SIT, v poslih nad tem zneskom in pri nakupu nepremičnin in njihovi obremenitvi ter pri najemanju kreditov nad zneskom 10,000.000
SIT pa zastopajo družbo s soglasjem
skupščine ali vsi skupaj kot enotni zastopnik.
Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5121 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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 kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe.

Rg-26193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16761 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ELTERM, trgovina s tehničnim blagom, Ljubljana, d.o.o., sedež: Slape 1,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/04062/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5319340
Firma: ELTERM GAS CENTER, trgovina in servis, d.o.o., Slape 1, LjubljanaPolje
Skrajšana firma: ELTERM GAS CENTER, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Černigoj Matjaž, Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 18, vstop 23. 1.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
prozvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo

Rg-26194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16762 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BOHINC, podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o., Vodice, sedež:
Zapoge 14, Vodice, pod vložno št.
1/12699/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5503990
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanoviteljica: Bohinc Breda, Vodice,
Zapoge 14A, vstop 10. 5. 1991, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7440 Ekonomska propaganda.
Rg-26197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16778 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu vpisa STIG, d.o.o., inženiring, trgovina in zunanjetrgovinsko poslovanje, sedež: Gostinčičeva 30, Ljubljana-Šmartno, pod vložno
št. 1/06420/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, firme, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5366437
Firma: STIG, inženiring, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Gustinčičeva 30, Ljubljana-Šmartno
Skrajšana firma: STIG, d.o.o., Ljubljana-Šmartno
Skrajšana firma: STIG, d.o.o., Ljubljana-Šmartno
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Škof Valentin, LjubljanaŠmartno, Gustinčičeva 30, vstop 2. 4. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fabjan Igor, izstop 20. 12. 1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Fabjan Igorju, ki je bil razrešen 20. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrjevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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 tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5223 Trgovina

na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6312 Skladiščenje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

pod vložno št. 1/24022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5776147
Osnovni kapital: 1,525.960 SIT
Ustanovitelja: Šehič Denis, Ljubljana,
Kvedrova 1, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,220.768 SIT, in Šehič Demir, Ljubljana,
Dunajska cesta 101, vstop 15. 12. 1994, vložek 305.192 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 634
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-26198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16783 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ROBLES, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Zaplana, sedež: Zaplana
55, Rovte, pod vložno št. 1/24277/00 vpisalo v sodni register tega tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo
firme s temile podatki:
Matična št.: 5800382
Firma: ROBLES, storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBLES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Robert, Rovte,
Zaplana 55, vstop 16. 6. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16792 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MONDE NEUF, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, sedež: Dunajska 101, Ljubljana,

Rg-26203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16795 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa CONTES, izdelovanje in popravilo
lesenih izdelkov, d.o.o., Žebljarska 5,
Kamnik, sedež: Žebljarska 5, Kamnik,
pod vložno št. 1/12784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5499640
Osnovni kapital: 1,683.330 SIT
Ustanovitelj: Schnabel Alojz, Kamnik,
Šmarca, Bistrica 10, vstop 10. 6. 1991, vložek 1,683.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Schnabl Alojz, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Škrjanec Janez, razrešen 16. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
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3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparti; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparti; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

Rg-26206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16799 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SINTEZA, ekonomsko svetovanje
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ložarjev 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/24285/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5816548
Osnovni kapital: 1,505.190 SIT
Ustanovitelj: Lampič Borut, Ljubljana,
Ložarjeva 14, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,505.190 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 671
Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;

Rg-26208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16806 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TIZIAN, trgovina in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, sedež:
Mestni trg 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/15040/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5556422
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelja: Mravlja Mijič Jožica in
Mijič Goran, oba iz Ljubljane, Gosposka 9,
vstopila 20. 1. 1992, vložila po 764.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 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 široke porabe; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

27A, vstopila 15. 9. 1990, vložila po
1,124.435 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5273 Popravilo ur, nakita; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

čič Franc, oba iz Medvod, Rakovnik 104,
vstopila 9. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-26211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16813 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO-MOBIL, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 159, sedež: Dunajska c. 159, Ljubljana, pod vložno št. 1/03908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5319587
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Slavko, vstopil
15. 12. 1989, in Mlakar Alenka, vstopila
28. 6. 1993, oba iz Ljubljane, Palmejeva 8,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi.

Rg-26215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16828 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DEFENSOR, založniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rimska 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/24203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo firme s
temile podatki:
Matična št.: 5808901
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ulčar Miroslav, Ljubljana, Reška ulica 29, vložek 570.000 SIT,
Petelin Darko, Ljubljana, Komenskega 20,
vložek 570.000 SIT, in Knific Boris, Domžale, Hudo 53, vložek 360.000 SIT – vstopili 6. 6. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-26213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16821 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa OPAL, zlatarstvo, d.o.o., Šentvid pri
Stični, sedež: Šentvid pri Stični 27a, Šentvid pri Stični, pod vložno št. 1/08684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5421861
Osnovni kapital: 2,248.870 SIT
Ustanovitelja: Kozlevčar Leopold in
Kozlevčar Mojca, ob iz Šentvida pri Stični

Rg-26217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16834 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MIKLAVŽ, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, marketing in finančno
svetovanje, d.o.o., Rakovnik 21, sedež: Rakovnik 21, Medvode, pod vložno št.
1/24044/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5809266
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lukančič Maja in Lukan-

Rg-26218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16835 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa INTERMARKET, podjetje za marketing in trgovino, Dol pri Hrastniku, sedež: Partizanska 50, Dol pri Hrastniku,
pod vložno št. 1/12727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov, sedeža in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5679290
Firma: LOGAR COMPANY TRANSPORTI, podjetje za mrketing in trgovino, d.o.o., Keršičeva 20, Trbovlje
Skrajšana firma: LOGAR COMPANY
TRANSPORTI, d.o.o.
Sedež: Trbovlje, Keršičeva 20
Osnovni kapital: 3,260.800 SIT
Ustanovitelji: Funkl Drago, izstopil
16. 12. 1994; Logar Vincenc, vložil 2.000
SIT, in Logar Jože, vložil 3,258.880 SIT,
oba iz Trbovelj, Keršičeva cesta 20, vstopila 16. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Logar Jože in namestnik direktorja Logar Vincenc, imenovana 16. 12. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Rg-26219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16848 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BUILD, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 164a, sedež: Šmartinska 164a, Ljubljana, pod vložno št.
1/14950/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo zastopnika, firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5575117
Firma: BUILD, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 64a
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 64a
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelja: Štrubelj Bojan in Korač
Ferhan, oba iz Ljubljane, Mašera Spasiča
ul. 9, vstopila 28. 11. 1991, vložila po
774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Korač
Ferhan, razrešen 16. 8. 1994 kot direktor in
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imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; Štrubelj Bojan, razrešen
16. 8. 1994 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Opravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb.

94/16872 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LONG, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, inženiring, projektiranje, montažo,
agencijske in posredniške storitve ...,
Ljubljana, Konrada Babnika 10, sedež:
Konrada Babnika 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/09783/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje v d.n.o. ter spremembo družbenika in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5437725
Firma: LONG Longar & Co., trgovina,
d.n.o., trgovina
Skrajšana firma: LONG Longar & Co.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Horvat Nataša izstopila
20. 12. 1994; Longar Janez, Ljubljana, Konrada Babnika 10, vložil 1.600 SIT, in Verbinc Joško, Ljubljana, Šišenska 60, vložil
400 SIT – vstopila 20. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Horvat Nataša, razrešena 20. 12.
1994; Longar Janez, razrešen 20. 12. 1994
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Andrič Zoran, razrešen 20. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2215
Drugo založništvo; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

no št. 1/10872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5517826
Firma: AMATO, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: AMATO, d.o.o., Domžale
Sedež: Domžale, Cesta Talcev 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Budihna Aleš, Ljubljana,
Bilečanska 2, in Verhovec Tomaž, Ljubljana, Prešernova cesta 16, vstopila 14. 1. 1991,
vložila po 250.000 SIT, ter Gorenc Milan,
Domžale, Obrtniška ul. 16, in Rotter Berton
Arduino, Udine, Via Brasile 56, vstopila
23. 8. 1994, vložila po 500.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2520 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-26220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16852 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa H E L A , d.o.o., podjetje za grafično dejavnost, marketing in trgovino,
Ljubljana, sedež: Cesta Dolomitskega
odreda 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/07682/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5423210
Osnovni kapital: 2,757.000 SIT
Ustanovitelj: Tomljanovič Milan, Ljubljana, Tomažičeva ulica 69, vstop 1. 8. 1990,
vložek 2,757.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2151
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-26224
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-26226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17186 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALPRA, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Prešernova 16, sedež: Prešernova 16, Ljubljana, pod vlož-

Rg-26230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17442 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KONDOR, špedicija, trgovina, mar-
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keting, d.o.o., Ljubljana, Na Herši 10, sedež: Na Herši 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5346401
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelja: Sečnik Alenka, Ljubljana, Na Herši 10, in Viharev Zvone, Trbovlje, C. Oktobrske revolucije 13a, vstopila
29. 12. 1989, vložila po 830.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih projektov in storitev; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe.

Rg-26232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17853 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BIVA, d.o.o., podjetje za dekoracijo
bivalnih prostorov, trgovina, storitve,
uvoz in izvoz, Ljubljana, Celovška 263,
sedež: Celovška 263, Ljubljana, pod vložno št. 1/11113/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanovitelja in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5485916
Firma: BIVA DOM, Notranja oprema
in storitve, d.o.o., Klanec 11, Komenda
Skrajšana firma: BIVA DOM, d.o.o.,
Klanec 11
Sedež: Komenda, Klanec 11
Osnovni kapital: 1,624.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Bernarda, vstopila
30. 1. 1991, in Vidrih Bojan, vstopil 19. 12.
1994, oba iz Komende, Klanec 11, vložila
po 812.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-

Rg-26235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18047 z dne 15. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MABO, servis in trgovina z elektrotehničnim blagom, d.o.o., sedež: Mivka
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/04342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, družbenika, zastopnika, dejavnosti in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5873142
Firma: MABO, finančno posredništvo
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MABO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dolinškova 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Janez, Ljubljana,
vstop 25. 11. 1989, Mivka 20, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Makuc Ivan, izstop 8. 12. 1994; Miklič Mirko, Ljubljana, Hruševska c. 58, vstop 8. 12.
1994, vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Božič
Janez, razrešen 8. 12. 1994 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; dirktor Makuc Ivan, razrešen
8. 12. 1994; direktor Miklič Mirko, imenovan 8. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Rg-26237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18138 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PUMA PRODUCTIONS INC., zastopanje, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Celovška 95, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanovitelja, osnovnega kapitala in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5874319
Firma: RELES, zastopstvo, trgovina,
storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: RELES, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Tunjice 22c
Osnovni kapital: 2,307.104,50 SIT
Ustanovitelji: Strelec Mark, izstopil
27. 12. 1994; Rems Metod in Rems Barbara, oba iz Kamnika, Tunjice 22c, vstopila
27. 12. 1994, vložila po 1,153.552,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Strelec Mark, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Rems Metod in pomočnica direktorja Rems Barbara, imenovana 27. 12.
1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne
preje; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2221 Tiskanje časopisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3630 Proizvodnja glasbe-
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nih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Prozivodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Ljubljana, pod vložno št. 1/17272/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, sedeža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5607779
Sedež: Ljubljana, Andreaševa 14
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Čosič Tomislav, Medvode, Komandanta Staneta 39, in Čutić Stojan,
Banja Luka, Kosovska 9, zač. Ljubljana,
Andreaševa 8, vstopila 13. 10. 1993, vložila
po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čutić
Stojan, razrešen 27. 12. 1994 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja; Čosić Tomislav, razrešen 27. 12. 1994 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava
podatkov; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-26239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18535 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MIKROTOP, d.o.o., proizvodnja računalniške opreme in kompletnih informacijskih sistemov, blagovni promet na
debelo in drobno ..., Ljubljana, Lepi pot
6, sedež: Lepi pot 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/04775/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5350000
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Šepec Igor, izstopil 20. 12.
1994; Levec Viktor, Ljubljana, Kvedrova 7,
vstopil 15. 10. 1990, vložil 1,501.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hutter Tomo,
Stojanovič Rado, Gajšek Franc, Nagode Miran, Kokalj Franci, Kozina Janez in Bevk
Iva, izstopili 20. 12. 1994.
Rg-26241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18693 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KOKO, trgovina in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Andreaševa 8,

Rg-26247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19472 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PLATANA, podjetje za proizvodnjo, storitve, gostinstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Wolfova 5/I, Ljubljana, pod vložno št. 1/18742/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5641667
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grgic Karlo, Repentabor,
Fernetiči 13, vstopil 26. 5. 1993 in Hace
Milan, Ljubljana, Prešernova 17, vstopil 30.
3. 1992, vložila po 754.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-

Rg-26248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20138 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ORIA COMPUTERS, podjetje za
računalniški inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o., Zagorje ob Savi, Polje 4,
sedež: Polje 4, Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/13101/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5511275
Osnovni kapital: 10,026.000 SIT
Ustanovitelji: Klembas Andrej, Zagorje
ob Savi, Marnova 12, vložek 1,002.600 SIT,
Baloh Plahutnik Staša, Zagorje ob Savi, Prešernova 19, vložek 1,002.600 SIT, Češko
Sandi, Zagorje ob Savi, C. Zmage 7, vložek
1,002.600 SIT, Dolanc Livija, Zagorje ob
Savi, C. Zmage 7, vložek 1,002.600 SIT, in
Cizej Mitja, Trbovlje, Ul. Sallaumines 9,
vložek 2,907.540 SIT, vstopili 10. 8. 1991,
ter Češko Jesenšek Nataša, Kisovec, Borovniško naselje 4, vložek 3,108.060 SIT, vstopili 23. 12. 1994 – odgovorost: ne odgovarjajo.
Rg-26249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20202 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VELKAVRH TARGET, splošno
ključavničarstvo, servis, proizvodnja,
montaža in trgovina, d.n.o., Ljubljana,
Glonarjeva 8, sedež: Glonarjeva 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/10709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme,
uskladitev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5462274
Firma: TARGET, d.o.o., trgovina, Proizvodnja in inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma:
TARGET, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Žabarjeva 2
Osnovni kapital: 1,504.100 SIT
Ustanovitelji: Velkavrh Marjan, Velkavrh Desanka in Velkavrh Boris, vsi iz
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Ljubljane, Žabarjeva ul. 2, vstopili 17. 12.
1990, vložili po 501.366,66 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Velkavrh Marjan, razrešen 27. 12.
1994; Velkavrh Boris, razrešen 27. 12. 1994
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga grdbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5112 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet: 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8041 Dejavnost vozniških šol.

membo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5641098
Osnovni kapital: 1,752.373 SIT
Ustanovitelja: Govednik Jože, Logatec,
Jačka 61, vstop 10. 4. 1992, vložek
1,737.916 SIT, in Gruden Goran, Ljubljana,
Linhartova 17, vstop 23. 12. 1992, vložek
14.457 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-26756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02253 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MULTIHOLD, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Masarykova 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/23471/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5775434
Sedež: Ljubljana, Mali trg 5.

Rg-26698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10342 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SIRIUG, Storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Jačka 61,
Logatec, pod vložno št. 1/19042/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-

Rg-26699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05080 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LIVEL, podjetje za livarstvo in elektriko, d.o.o., Šentlambert 23, Zagorje ob
Savi, sedež: Šentlampert 23, Zagorje ob
Savi 23, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/20533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in naslov zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5691265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žagar Marta, Trbovlje, Novi dom
33a, imenovana 10. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 275 Livarstvo; 2862 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 511 Posredništvo; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
652 Drugo finančno posredništvo.
Dejavnost, izbrisana 8. 11. 1995: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
2125 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo
izdelkov široke porabe; 6024 Cestni tovorni
promet; 652 Drugo finančno posredništvo;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-26752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00310 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SALUS, promet s farmacevtskimi,
medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Ljubljana, Mašera Spasičeva ulica 10, sedež: Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5002796
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Urbas Magdalena, razrešena 31. 12. 1995 kot
v.d. direktorja; direktor Rupret Marko, Ljubljana, Brdnikova ul. 38, imenovana 1. 1.
1995, zastopa družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe o nakupu delnic družbe in kontrolnih kapitalskih deležev v drugih družbah na podlagi soglasja nadzornega sveta.

Rg-26759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02809 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa INTELEKT, svetovanje, projektiranje, trženje, d.o.o., Ljubljana, Središka
4, sedež: Središka 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/04392/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5321077
Firma: INTELEKT, telekomunikacije
in informatika, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 12
Sedež: Ljubljana, Aleševčeva 12.
Rg-26760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03033 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MATMAR-LINE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana,
POSLOVNA ENOTA MARIBOR, sedež:
Vilharjeva 6, Maribor, pod vložno št.
1/08743/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5419344002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jagodic Bojan, Limbuš, Ob Blažovnici 56c, imenovan 22. 5. 1995, samostojno
sklepa pogodbe o prodaji blaga, ki so dejavnost podjetja; direktor Černe Primož, razrešen 22. 5. 1995.
Rg-26761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03243 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ŠUMIK, proizvodnja, storitve in trženje, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 217,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5799520
Sedež: Ljubljana, Dunajska 220a.
Rg-26762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03282 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO FM, zastopanje in prodaja,
d.o.o., sedež: Mencingerjeva 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/26258/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5898625
Sedež: Ljubljana, Kurilniška 10a.
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Rg-26765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03712 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa S.K.M., podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratov
Učakar 48, Ljubljana, pod vložno št.
1/25241/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zastopnico s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Makovac Ksenija, Umag, Prekomorskih brigad 5, imenovana 23. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Močan Lea, Ljubljana, Podlimbarskega 11,
imenovana 1. 5. 1995, in Čretnik Anton,
Ljubljana, Herbersteinova 14, imenovan 1.
8. 1995 – skupna prokura.

Ljubljana, pod vložno št. 1/26522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5899001
Firma: REPRO – MS, družba za trgovanje s programsko opremo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106.

Rg-26766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03745 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sedež: Miklošičeva 24, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5554195
Skrajšana firma: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7140 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
Rg-26767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03755 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa G-IM-EX, Podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, transport, turizem in
gostinstvo, p.o., Cernik, Rokova 74, Republika Hrvatska, Podružnica Ljubljana,
sedež: Cesta v Rožno dolino 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5865387
Sedež: Ljubljana, Dunajska 144.
Rg-26770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04249 z dne 18. 8. 1995 pri subjektu
vpisa LJUDSKA BANKA, d.d., sedež: Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5496527
Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 7.
1995, da se osnovni kapital poveča z novimi vložki za 728,160.000 SIT.
Rg-26771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04276 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa BASF SLOVENIJA, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3270/95 – spremembo zastopnikov in skupno prokuro s
temile podatki:
Matična št.: 5859417
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Šmid Rudolf, razrešen 30. 4. 1995;

Rg-26772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04358 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ISAP, podjetje za inženiring in svetovanje pri avtomatizaciji proizvodnje,
d.o.o., Ljubljana, Ižanska 181, sedež:
Ižanska 181, Ljubljana, pod vložno št.
1/03390/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5330556
Firma: ISAP, podjetje za inženiring in
svetovanje pri avtomatizaciji proizvodnje, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28
Sedež: Ljubljana, Medvedova 28
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5 2471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-26773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04388 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa REPRO – MS, družba za trgovanje
s programsko opremo, d.o.o., Celovška
175, Ljubljana, sedež: Celovška 175,

Rg-26774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04443 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA UPRAVNA ŠOLA, sedež: Kardeljeva
ploščad 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/01598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5083460
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vintar
Mirko, razrešen 31. 8. 1995 kot dekan; Setnikar-Cankar Stanka, razrešena 31. 8. 1995
kot prodekanica; Brejc Miha, Dol pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 31, ki zastopa šolo
brez omejitev kot dekan in Abrahamsberg
Nikolaj, Ljubljana-Črnuče, Mlinska pot 22,
ki zastopa šolo brez omejitev kot prodekan,
imenovana 28. 6. 1995.
Rg-26777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04522 z dne 13. 1. 1995 pri subjektu
vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO
Ljubljana, Moste-Polje, sedež: Ob Ljubljanici 36/a, Ljubljana, pod vložno št.
1/00866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5050138
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Caf Ljudmila, razrešena 31. 8.
1995; direktor Vončina Marjan, Ljubljana,
Čebelarska 9, imenovan 16. 6. 199, zastopa
center brez omejitev.
Rg-26778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04728 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GRIS, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, inženiring,
storitve ..., d.o.o., Ljubljana, sedež: Šarhova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/22251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5824567
Sedež: Ljubljana, Ižanska 280a.
Rg-26779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04738 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TINTA, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino na drobno in debelo živilske
in neživilske stroke, marketing, storitve,
gostinstvo in turizem ..., sedež: Rusjanov
trg 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/03291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5517869
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 45.
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Rg-26781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04881 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TIPO INŽENIRING, podjetje za trgovino, posredovanje, inženiring in organizacijo, d.o.o., Litijska 184a, Ljubljana,
sedež: Litijska 184a, Ljubljana, pod vložno št. 1/09177/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:
Matična št.: 5448620
Firma: TIPO INŽENIRING, podjetje
za trgovino, posredovanje, inženiring in
organizacijo, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 51.

94/12715 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LEPOŠA, dimnikarstvo, d.o.o., Gabrsko 57c, Trbovlje, sedež: Gabrsko 57c,
Trbovlje, pod vložno št. 1/22523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5757126
Osnovni kapital: 1,560.263,80 SIT
Ustanovitelj: Lepoša Anton, Trbovlje,
Gabersko 57c, vstopil 12. 2. 1993, vložek
1,560.263,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1995: 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

funkcije blaga in storitev, izvoz-uvoz, inženiring, turizem in prevozništvo ..., sedež: Janševa 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/6467/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5575834
Firma: B. A. J. CONTACT, Podjetje za
komercialne posle pri uresničevanju
funkcije blaga in storitev, izvoz in uvoz,
inženiring, turizem in prevozništvo,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelja: Šumič-Milenkovič Jasmina in Milenkovič Božidar, oba iz Ljubljane,
Janševa 1, vstopila 12. 3. 1992, vložila po
758.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-26784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05130 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa UTVA, podjetje za trgovino na
drobno in debelo neprehrambenih proizvodov, zunajo trgovino, marketing in
poslovne usluge, d.o.o., sedež: Slovenska
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/03645/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5377358
Skrajšana firma: UTVA – d.o.o., Mengeš
Sedež: Mengeš, Liparjeva 6.
Rg-26786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05238 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Narodni muzej Ljubljana, p.o., sedež: Prešernova 20, Ljubljana, pod vložno št. 1/00937/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5055482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gombač Boris, razrešen 14. 7. 1995;
direktor Kos Peter, Ljubljana, Bratov Učakar 122, imenovan 15. 7. 1995, zastopa muzej brez omejitev.
Rg-27020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11912 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LEČNIK, Podjetje za urarstvo in
trgovino, d.o.o., Stari trg 14, Ljubljana,
sedež: Stari trg 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05824/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5351430
Osnovni kapital: 1,602.312 SIT
Ustanovitelja: Lečnik Vera, Ljubljana,
Tržaška 55, vstop 20. 2. 1990, vložek
1,602.312 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lečnik Darko, izstop 3. 6. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Lečnik Darko, imenovan 6. 6. 1994.
Rg-27021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-27022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12722 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DARMA, inženiring, d.o.o., Srednjevaška 35, Škofljica, sedež: Srednjevaška 35, Škofljica,
pod vložno št.
1/20680/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme
in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5696542
Firma: DARMA, inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: DARMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Malec Darinka, vložila
1,250.000 SIT, in Malec Gregor, vložil
250.000 SIT, oba iz Škofljice, Srednjevaška
35, vstopila 17. 12. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-27026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13413 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GALERIJA KRALJ, Art – inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Križevniška
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/24048/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5792908
Firma: GALERIJA KRALJ, Art – inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: GALERIJA KRALJ,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,783.598 SIT
Ustanovitelj: Kralj Janez, Ljubljana, Žolgerjeva 26, vstop 16. 7. 1993, vložek
1,783.598 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13775 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa B. A. J. CONTACT, d.o.o., Podjetje
za komercialne posle pri uresničevanju

Rg-27042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13817 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ELEKTRO GAJŠEK & SIN, d.o.o.,
sedež: Dragomer, Stara cesta 18, Brezovica, pod vložno št. 1/14053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5538700
Osnovni kapital: 1,973.000 SIT
Utanovitelja: Gajšek Dušan, Brezovica,
Stara cesta 18, vložil 1,473.000 SIT, in Gajšek Dušan (mlajši), Ljubljana, Kvedrova 1,
vložil 500.000 SIT, vstopila 16. 10. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6312 Skladiščenje; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-27043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13834 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ARS FRA-MA, podjetje za galerijsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Njegoševa 25, Ljubljana, pod vložno št.
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1/23082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5760631
Ustanovitelja: Žagar Franc, izstop 16. 8.
1994; Žagar Marko, Ljubljana, Preglov trg
št. 13, vstop 17. 8. 1994, vložek 2,840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žagar
Franc, Ljubljana, Njegoševa 25, razrešen
16. 8. 1994 kot zastopnik in imenovan za
prokurista; Žagar Marko, razrešen 17. 8.
1994 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi, živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5225
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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezakoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5322 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;

7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-27046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13872 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MIPRIM, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5699215
Firma: MIPRIM, notranja in zunanja
trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIPRIM, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelji: Počivavšek Matija, izstopil
31. 5. 1995; Obreza Dragica, vstopila 26. 11.
1992, in Obreza Miro, vstopil 31. 5. 1995,
oba z Vrhnike, Krožna pot 8b, vložila po
880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Počivavšek Matiji, ki je bil razrešen 31. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški
promet.
Rg-27049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13913 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALBRACO, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Legatova 20, sedež: Legatova
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/08548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5840660
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Podpečan Aljoša, Vrhovci,
Pod Jezom 22, vstop 25. 10. 1993, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-27052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13927 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MATA, Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana, Jamova 15, sedež:
Jamova 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/19472/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5652499
Firma: MATA, Proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 69
Sedež: Ljubljana, Zaloška 69.

94/14116 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PANPLAST, uvoz-izvoz, proizvodnja in marketing, d.o.o., Ljubljana, Črnuče, Brnčičeva 1/7, sedež: Brničeva
1/7, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/03086/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala in ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5304610
Firma: PLANPLAST, uvoz-izvoz, proizvodnja in marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PLANPLAST, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 67,029.000 SIT
Ustanovitelji: Jarc Frančiška in Jarc
Uroš, vstopila 23. 11. 1989, ter Jarc Miroslav, vstopil 29. 7. 1994, vsi iz Ljubljane,
Tesovnikova 32, vložili po 22,343.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jarc
Frančiška, razrešena 29. 7. 1994 kot direktorica in imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Jarc Miroslav, imenovan 29. 7. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 011 Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin; 013 Poljedelstvo, povezano z živinorejo
– mešano kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez veterinarskih storitev; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 245 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičih mas; 267 Obdelava naravnega kamna; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 514 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost
hotelov; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; opravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-27054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13953 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa Industrija transportnih sredstev in
opreme – cisterne, avtomešalci, silosi,
d.o.o., sedež: Reška cesta 13C, Kočevje,
pod vložno št. 1/07340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:
Matična št.: 5384982
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šega Zmagoslav, Kočevje, Uskoška 9, vstopil 26. 11. 1992, vložil
450.000 SIT, ter Koračin Boris, Kočevje,
Cesta v Mestni log n. h., Kljun Zdravko,
Stari trg pri Kolpi, Brezovica pri Predgradu
9, in Fornazarič Ivan, Solkan, Pionirska ulica 19, vstopili 19. 8. 1994, vložili po
375.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-27059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14052 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ESCORT & RELAX, podjetje za
opravljanje kozmetičnih storitev, organizacijo zabavnih srečanj, trgovino ter izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 269, Ljubljana, pod vložno št.
1/14323/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5543134
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanoviteljica: Juhart Cvetka, Ljubljana, Gosposvetska c. 10, vstop 18. 11. 1991,
vložek 1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14074 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SALT, računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/09420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5434912
Sedež: Ljubljana, Dunajska 47.
Rg-27063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-27074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15028 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DIGICARD, plastične kartice in kodirni sistemi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/25573/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5859514
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Rg-27075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16264 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Novi študentski servis ŠTUDENT,
posredovanje in prezentacija študentskega dela, p.o., Ljubljanska 24, Šmarje Sap,
sedež: Ljubljanska 24, Šmarje Sap, pod
vložno št. 1/09449/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme in skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5432570
Firma: Novi študentski servis ŠTUDENT, posredovanje in prezentacija študentskega dela, d.o.o., Ljubljanska 24,
Šmarje Sap
Skrajšana firma: Novi študentski servis
ŠTUDENT, d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,508.530 SIT
Ustanovitelja: Vilar Mitja, Šmarje-Sap,
Ljubljanska 24, vstop 12. 12. 1994, vložek
1,508.530 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nova študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, izstop 12. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane dejavnosti;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04676 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GLOBESPORT, športni inženiring
in marketing, d.o.o., Celovška 25, Ljubljana, sedež: Celovška 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21934/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5730791
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Kristančič Boris, Ljubljana, Mala čolnarska ul. 4d, vstopil 20. 12.
1992, vložil 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sever Miklavž, Koban Branimir, Banović Dragan, Žonta Nada, AA
SPORTING, d.o.o., in Lenič Tomaž, izstopili 29. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
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; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z aloholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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 stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost 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; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16275 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KreS, Kreativni sistemi, podjetje za
razvoj, proizvodnjo in trženje na področju informatike, d.o.o., Trzin, Bergantova
4, Mengeš, sedež: Bergantova 4, Trzin,
Mengeš, pod vložno št. 1/02422/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme in skrajšane firme, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5300185
Firma: KreS, Kreativni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: KreS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lajovic Iztok, Mengeš,
Bergantova 4, Trzin, vložil 900.000 SIT, in
Kočar Jure, Mengeš, Valvasorjeva 6, vložil
600.000 SIT, vstopila 28. 9. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kočar Jure, imenovan 27. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-27093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05356 z dne 23. 11. 1995 pod št. vložka
1/27037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5924120
Firma: ICEC, svetovanje, inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ICEC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Komenskega 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: International Consulting,
Engineering and Contracting – Holding,
spol.sr.o., Ostrava, Češka, Boleslavova 19,
vstop 8. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Poglej Igor, Maribor, Koroška cesta 71,
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ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Dostal Jaroslav, Ostrava, Mehenova 5,
imenovana 8. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 1040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2852
Splošna mehanična dela; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4010 Proizvodnja za distribucijo elektrike,
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe.

na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi; inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5175 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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;
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 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13790 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu
vpisa K’EBSI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Športna 22, sedež: Športna 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09688/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo
osnovnega kapitala in ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5438209
Firma: K’EBSI, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: K’EBSI, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krebs Peter, Ljubljana,
Športna 22, vstopil 14. 11. 1990, vložil
825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krebs Metka, izstopila 27. 6. 1994; Krebs
Marko, Ljubljana, Športna 22, Krebs Matjaž, Domžale, Ulica Matije Tomca 2, in
Krebs Miha, Ljubljana, Športna 22, vstopili
27. 6. 1994, vložili po 225.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;

Rg-27107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13966 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa IMMOBILISER, trgovina, zastopstva, posredovanje, d.o.o., Litija, sedež:
Prečna ulica 3, Litija, pod vložno št.
1/22858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5763894
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Marijan, Litija,
Prečna ulica 3, vložil 880.000 SIT, in Jagodic Fedor-Robert, Ljubljana, Podmilščakova 47, vložil 720.000 SIT, vstopila 28. 4.
1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehičnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina

Rg-27111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13996 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LUČKA, trgovina s svetili in elektro materialom, d.o.o., Ljubljana, Titova
ulica 168, sedež: Titova ulica 168, Ljubljana, pod vložno št. 1/10609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev in organizacijske oblike s temile podatki:
Matična št.: 5459397
Firma: LUČKA Trifoni & Co., trgovina s svetili in elektro materialom, d.n.o.
Skrajšana firma: LUČKA Trifoni &
Co., d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 148
Ustanovitelja: Trifoni Mirjam, vstopila
10. 1. 1991, in Trifoni Igor, vstopil 24. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Dunajska cesta 148,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

vpisa VEPARK INŽENIRING, Gradbeni
in strojni inženiring, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zakrajškova 29, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18285/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5663164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kanellopulos Tadej, razrešen 21. 10.
1994; direktor Kanellopulos Aleksander,
Ljubljana, Zakrajškova 29, imenovan
21. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-27151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15682 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GRS, d.o.o., gospodarsko, računovodsko svetovanje, Trbovlje, Cesta oktobrske revolucije 14, sedež: Cesta oktobrske revolucije 14, Trbovlje, pod vložno št.
1/09612/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5450381
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bovhan Nevenka, Trbovlje, Golovec 4, vstop 26. 11. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 511 Posredništvo; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14096 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VESPERA, podjetje za grafični in
finančni inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., sedež: Šlandrova 10, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/17216/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5592828
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pipan Majda, razrešena 31. 8.
1994; direktorica Pukl Marija, Vir-Domžale, Hubadova 2, imenovana 2. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-27124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14140 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SELEX, prodaja in zastopanje,
Ljubljana, Stegne 21d, sedež: Stegne 21d,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03474/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, poslovnih
deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5313392
Firma: SELEX, prodaja in zastopanje,
d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Koroška c. 2
Ustanovitelji: Levstek Mihael in Stolowsky Stanko, izstopila 5. 9. 1994; Binter
Bogdan, Ljubljana, Koroška 2, in Čenur Edvard Marijan, Ljubljana, Celovška 122, vstopila 5. 9. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čenčur Edvard Marijan, imenovan
5. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-27125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14707 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PAŠ & PASCH-DEVIZA, exportimport, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40, sedež: Tržaška 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/15353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5671353
Osnovni kapital: 2,410.000 SIT
Ustanovitelja: Paš Boris, Koper, Cesta
na Markovec 65, vstopil 6. 12. 1991, in Paš
Ingo, Ljubljana, Glavarjeva 47, vstopil 12.
10. 1993, vložila po 1,205.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-27130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14855 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu

Rg-27131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14906 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LESPRO, d.o.o., podjetje za projektiranje, razvoj, inženiring in svetovanje s
področja lesarstva in strojno električnih
instalacij, sedež: Funtkova 44, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5335892
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pogorelc Marko, izstopil
29. 5. 1994; Pogorelc Jože in Pogorelc Jernej, vstopila 1. 3. 1990, vložila po 450.000
SIT, ter Pogorelc Jožefa, vstopila 29. 5.
1994, vložila 600.000 SIT, vsi iz Ljubljane,
Funtkova 44, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-27137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14977 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ZAJC, podjetje za transport in trgovino, d.o.o., Smlednik, Valburga 15, sedež: Valburga 15, Smlednik, pod vložno
št. 1/09540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5436800
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Boris, Smlednik, Valburga št. 15, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16207 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MAKOR TRADE, trgovina in zastopanje, d.o.o., Domžale, Poljanska pot
10A, sedež: Poljanska pot 10A, Domžale,
pod vložno št. 1/15143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5554462
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kordež Marjan, Ljubljana,
Bilečanska 2, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16224 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MEGA MB, proizvodnja, trgovina
in turizem, d.o.o., Kamnik, sedež: Šutna
8, Kamnik, pod vložno št. 1/07188/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo
skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5376793
Skrajšana firma: MEGA MB, d.o.o.,
Kamnik
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Burnik Marjan, Kamnik,
Steletova cesta 19, vstop 8. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16241 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SITOMARKET, podjetje za pro-
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izvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje, d.o.o., Ljubljanska 24, Šmarje-Sap,
sedež: Ljubljanska 24, Šmarje-Sap, pod
vložno št. 1/08604/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme in skrajšane
firme ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5432936
Firma: SITOMARKET, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SITOMARKET, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,582.200 SIT
Ustanovitelj: Vilar Mitja, Šmarje Sap,
Ljubljanska c. 24, vstop 30. 8. 1990, vložek
1,582.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52473 Dejavnost papirnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
75253 Druge oblike zaščite in reševanja;
92623 Druge športne dejavnosti.

električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

vpisa BEKA, Inženiring, marketing in veletrgovina za gozdarstvo in lesarstvo,
d.o.o., Medvode, sedež: Bogatajeva 6,
Medvode, pod vložno št. 1/12824/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5504503
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklič Anton, Medvode,
Malgajeva 6, vstop 10. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16409 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu
vpisa BIT 7, d.o.o., proizvodnja, trgovina,
in gostinstvo, Vikrče 27a, LjubljanaŠmartno, sedež: Vikrče 27a, LjubljanaŠmartno, pod vložno št. 1/18738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5622123
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bitenc Helena in Bitenc
Jurij, oba iz Ljubljane-Šmartnega, Vikrče
27a, vstopila 11. 6. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2733 Hladno
profiliranje; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2971 Proizvodnja

Rg-27244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10143 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa IVEK, Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Lavrica, sedež: Vrečarjeva
20a, Lavrica, Škofljica, pod vložno št.
1/11349/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5474264
Osnovni kapital: 1,534.934 SIT
Ustanovitelja: Mačerol Alojzija, vstopila 29. 3. 1993, vložila 873.934 SIT, in Sambolec Ivan, vstopil 11. 10. 1993, vložil
661.000 SIT, oba iz Škofljice, Vrečarjeva
20a, Lavrica, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-27248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10167 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu

Rg-27253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10188 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AGL, media marketing, d.o.o., Kamnik, Kamniška 23, sedež: Kamniška 23,
Kamnik, pod vložno št. 1/15940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5585929
Osnovni kapital: 1,772.100 SIT
Ustanovitelji: Arko Franc, Kamnik, Groharjeva 14, vložek 1,752.100 SIT, Labernik
Tadej, Ljubljana, Rožanska 2, vložek 10.000
SIT, in Grlj Božo, Kranj, Tekstilna 21, vložek 10.000 SIT, – vstopili 22. 1. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-27283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10832 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ALTOS, d.o.o., Podjetje za turizem,
Ljubljana, sedež: Ižanska 225, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5768713
Osnovni kapital: 1,562.319 SIT
Ustanovitelji: Strle Aleš, Strle Tomaž in
Strle Jernej, vsi iz Ljubljane, Ižanska 225,
vstopili 1. 4. 1993, vložili po 520.773 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-27287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10850 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa VITIT, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Kočevje, sedež: Pri Unionu 28, Kočevje, pod vložno št. 1/15588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5829437
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vukojevič Slobodan, Kočevje, Pri Unionu 28, vstop 16. 9. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vukojevič Slobodan, razrešen 27. 12.
1994; direktor Vukojevič Dejan, Kočevje,
Pri Unionu 28, imenovan 27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-27291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10870 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa KGP, d.o.o., podjetje za posredovanje, zastopanje in trgovino, sedež: Keršičeva 22, Trbovlje, pod vložno št.
1/24016/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5801486
Skrajšana firma: KGP, d.o.o., Šmartno
pri Litiji
Sedež: Šmartno pri Litiji, Zavstnik 49
Osnovni kapital: 2,661.664 SIT
Ustanovitelji: Gabrijel Danijel, Trbovlje, Keršičeva 22a, vstopil 24. 6. 1993, vložil 2,641.666 SIT, ter Petje Jasmina in Petje
Ljudmila, obe iz Šmartnega pri Litiji, Zavstnik 49, vstopili 25. 5. 1994, vložili po 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

oskrba z računalniškimi programi; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7481 Fotografska dejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-27297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20928 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa HALCOM, Informatika, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/15769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5556511
Osnovni kapital: 2,153.852,80 SIT
Ustanovitelj: Čadež Matjaž, Ljubljana,
Ul. Bratov Babnik 65, vstop 20. 12. 1992,
vložek 2,153.852,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-27305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13540 z dne 18. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MUZEJ LJUDSKE REVOLUCIJE
SLOVENIJE, p.o., Ljubljana, Celovška
cesta št. 23, sedež: Celovška cesta 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00336/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih, spremembo firme in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5052084
Firma: MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Republika Slovenija –
Vlada R Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva
20, vstop 19. 5. 1994, odgovornost: odgovarja do določene višine; Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije, izstop 19. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Durjava Iztok, Ljubljana, Celovška
c. 23, imenovan 29. 3. 1995, zastopa zavod
brez omejitev; Mrvič Stanislav, razrešen 29.
3. 1995 kot ravnatelj.
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 7220 Svetovanje in

Rg-27306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13542 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Bank Austria, d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/10521/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5446546
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT.
Rg-27311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14131 z dne 28. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA DELO PRI PRAVNI
FAKULTETI V LJUBLJANI, p.o., sedež:
Trg osvoboditve 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/00483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa osebe, pooblaščene za zastopanje, in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5051487
Oseba, pooblaščena za zastopanje: mag.
Vodovnik Zvone, Ljubljana, Vodnikova 6,
razrešen 26. 5. 1994 kot v.d. direktorja inštituta in imenovan za direktorja, ki zastopa
inštitut neomejeno.
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1995: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževnje.
Rg-27312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14181 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ATOS, d.o.o., Ljubljana, Podjetje
za avtomatizacijo transportnih sistemov,
sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5313341
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ščuka Janez, razrešen 30. 9. 1994; direktor Ivetić Dušan, Ljubljana, Brilejeva 1, imenovan 30. 9. 1994, in zastopnik Plešej Borut,
Ljubljana, Lamutova 2, imenovan 12. 9.
1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-

Rg-27315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14392 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TO-TO, d.o.o., družba za turizem,
Ljubljana, Beethovnova 14, sedež: Beethovnova 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/12252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5507375
Osnovni kapital: 16,842.000 SIT
Ustanovitelj: Toš Andrej, Ljubljana, Jakšičeva 2, vstop 18. 4. 1991, vložek
16,842.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-27348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03382 z dne 27. 6. 1995 pod št. vložka
1/26461/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d., s temile podatki:
Matična št.: 5908981
Firma: MAKSIMA 2, d.d., pooblaščena investicijska družba, Ljubljana
Skrajšana firma: MAKSIMA 2, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: Ljubljana, Šubičeva 2
Osnovni kapital: 7.310,000.000 SIT
Ustanoviteljica: LB MAKSIMA, d.o.o.,
družba za upravljanje, Ljubljana, Šubičeva
2, vstop 1. 6. 1995, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jelenc Žiga, Trzin, Mengeš, Lobodova ulica št. 9, imenovan 29. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Gobec Vinko,
predsednik, Žagmeister Štefanija, namestnica predsednika, in Bizilj Marjan, vstopili
29. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v statutu z dne 22. 5. 1995, da se osnovni kapital
poveča za 365,500.000 SIT z izdajo novih
delnic za vložek (odobreni kapital).
Rg-27349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/03440 z dne 4. 7. 1995 pod št. vložka
1/26493/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5909074
Firma: ATENA TRI, pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ATENA TRI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Slovenska 56
Osnovni kapital: 9.520,460.000 SIT
Ustanoviteljica: ATENA – družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstop 2. 6. 1995,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gregorič Janez, Ljubljana, Petrovičeva 15, imenovan 2. 6. 1995, zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih pogodb ali za naslednja pravna dejanja:
pogodb, za katere je tako določeno s poslovnim načrtom družbe; plačilo provizije v
delnicah investicijske družbe; najemanje in
dajanje posojil izven meje, določene s poslovnim načrtom; pogodb o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja poslov o nakupu
in prodaji vrednostnih papirjev na borzi; izplačilo predčasne dividende.
Člani nadzornega sveta: Rojšek Iča, Zidar Ivan in Čačovič Matjaž, vstopili 1. 8.
1994.
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Ljubljana, pod vložno št. 1/23415/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5768322
Firma: ARTAČ, proizvodnja, trgovina
in računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARTAČ, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Artač Roman, Ljubljana,
Švarova ulica 10, vstop 1. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 243 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 245 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev, parfumov in toaletnih sredstev;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
274 Proizvodnja umetnih vlaken; 261 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 265
Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 273 Druga
primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 275
Livarstvo; 291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 296 Proizvodnja orožja in streliva; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 335 Proizvodnja ur; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Instalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 745 Dejavost
agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 746 Pozvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03922 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26588/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5911044
Firma: IOO+, integralno oblikovanje
okolja, projektiranje + artconsulting,
d.o.o.
Skrajšana firma: IOO+ , d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, V Murglah 125
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Košak Gregor, Ljubljana,
V Murglah 125, vstop 6. 7. 1995, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košak Gregor, imenovan 6. 7. 1995,
zastopa in predstavlja družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-27488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13746 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ARTAČ, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in računovodske storitve, Ljubljana, sedež: Švarova ulica 10,

Rg-27489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13783 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa METALIKA TRADE, d.o.o., podjetje za trgovino in promet, osebne in neosebne storitve ter komercialni marketing,
Ljubljana, sedež: Majde Vrhovnikove 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21210/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, skrajšane firme
in sedeža, ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5715431
Skrajšana firma: METALIKA TRADE,
d.o.o., Ljubljana
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Sedež: Trzin, Brodišče 5
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorič Tatjana, Ljubljana, Majde Vrhovnikove 24, in Škof Janez,
Dobrova pri Ljubljani, Horjulska 105, vstopila 1. 5. 1993, vložila po 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Matična št.: 5393795
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelja: Zbačnik Ivan, Notranje
Gorice, Vnanje Gorice 57, in Kristan Rok,
Jesenice, C. maršala Tita 76/a, vstopila
26. 7. 1990, vložila po 781.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7420
Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo.

nja bakra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 27530 Litje lahkih kovin;
27450 Litje drugih neželeznih kovin; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
gradnji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.: 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63210 Skladiščenje.

Rg-27517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14955 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ŠICO, Podjetje za predelavo surovin, d.o.o., Cerknica, sedež: Zidanškova
9, Cerknica, pod vložno št. 1/07936/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5409462
Osnovni kapital: 1,613.072 SIT
Ustanovitelji: Švelc Ivan, Cerknica, Zidanškova 9, vložek 1,583.072 SIT, Švelc
Franjo, Cerknica, Kraška ulica 4, vložek
10.000 SIT, Ličen Stanislava, Cerknica, Notranjska c. 40 blok 3, vložek 10.000 SIT, in
Švelc Ivan, Cerknica, Zidanškova 9, vložek
10.000 SIT – vstopili 2. 7. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo; Zakrajšek Matija, izstopil 21. 10. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Švelc
Ivan, razrešen kot član poslovodnega odbora in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Švelc Franjo, razrešen 27. 9. 1994 kot član poslovodnega odbora in imenovan za pomočnika direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; Ličen Stanislava, razrešena 17. 9. 1994 kot članica
poslovodnega odbora in imenovana za pomočnico direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; Švelc Ivan, razrešen kot član poslovodnega odbora in imenovan za pomočnika direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Zakrajšek Matija, razrešen
21. 10. 1994 kot član poslovodnega odbora.
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 27420
Proizvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja
svinca, cinka in cementa; 27440 Proizvod-

Rg-27519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15011 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TEOREM, d.o.o., podjetje za storitve in trgovino, Cesta II. grupe odredov
56/a, Ljubljana, sedež: Cesta II. grupe
odredov 56/a, Ljubljana, pod vložno št.
1/18400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5620929
Osnovni kapital: 1,503.672,37 SIT
Ustanoviteljici: Zupančič Barbara, Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 56/a, vstopila
27. 3. 1992, vložila 751.836,19 SIT, in Kodrič Zupančič Marija, Dobrunje, Cesta II.
grupe odredov 56/a, vstopila 24. 3. 1994,
vložila 751.836,18 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5255 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8010 Predšolska vzgoja
in osnovnošolsko izobraževanje.

Rg-27516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14948 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa RIVAL, podjetje za vrovanje premoženja, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6,
sedež: Povšetova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2941

Rg-27522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15086 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa DIVINO, marketing, d.o.o., Škrabčeva 31, Ljubljana, sedež: Škrabčeva 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16985/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala ter spremembo sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5592836
Firma: DIVINO, marketing, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenska 27
Osnovni kapital: 1,673.000 SIT
Ustanoviteljica: Cvar Divna, Kranj, Janeza Puharja 1, vstop 1. 3. 1992, vložek
1,673.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

drobno z živili, pijačami, tobakom v specializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 551 Dejavnost hotelov; 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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje 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 dostava hrane (catering); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 722 Svetovanje in oskrba s programsko opremo; 7220 Svetovanje in oskrba s programsko opremo.

bo brez omejitev; direktorica Sojar Mojca,
imenovana 20. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Sojar Valentin, imenovan 15. 9. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-11013
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14025 z dne 30. 1. 1995 pod
št. vložka 1/25953/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5865433
Firma: RULES, trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 19
Skrajšana firma: RULES, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 19
Osnovi kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelja: Rus Janez Ivan, Loški Potok, Loški Potok 51, vstop 14. 7. 1994, vložek 1,100.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Makovec Ana, Domžale, Ulica Simona Jenka 10, vstop 14. 7. 1994, vložek
471.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rus Janez Ivan, imenovan 8. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Lesno stavbarstvo; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na

Rg-11143
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07421 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa KRT, podjetje za glasbeno
dejavnost, trgovina in kooperacija, d.o.o.,
Zgornje Stranje 24, Stahovica, pod vložno št. 1/05387/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5338468
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krt Dominik, Stahovica,
Zg. Stranje 24, vstop 2. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-11159
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07134 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa H.B.S., Hepato biliary
School, d.o.o. Ljubljana, Javorjev drevored 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/19797/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5663571
Sedež: Ljubljana, Cesta dolomitskega
odreda 44
Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelji: Markovič Predan Aleksandra, Ljubljana, Športna 17, vstop 15. 9.
1992, vložek 310.200 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pegan Vladislav, Ljubljana, Javorjev drevored 16, vstop 15. 9. 1992, vložek 310.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gadžijev Eldar, Ljubljana, Pot na Goro
21, vstop 15. 9. 1992, vložek 310.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pleskovič Alojz,
Ljubljana, Opekarska 30, vstop 15. 9. 1992,
vložek 310.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sojar Valentin, Ljubljana, Cesta dolomitskega odreda 44, vstop 15. 9. 1992,
vložek 310.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Pegan Vladislav, razrešen 20. 4. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-

Rg-11176
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03339 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa GAMBO, trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, Šmarje-Sap, d.o.o., Ljubljanska c. 31, sedež: Ljubljanska cesta 31,
Šmarje-Sap, pod vložno št. 1/15259/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala – uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5579325
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Gabrijel Marija, Gabrijel
Bogomir, Gabrijel Barbka in Gabrijel Boštjan, vsi Šmarje Sap, Ljubljanska 31, vstopili
12. 11. 1991, vložili po 376.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Gabrijel Bogomir, razrešen 14. 12.
1994.
Rg-11197
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03102 z dne 27. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TPP, Podjetje za proizvodnjo učil, d.o.o., Kočevje, Mlaka pri Kočevju 3, Kočevje, pod vložno št. 1/18998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5660769
Firma: TPP, Podjetje za trgovino, prevozništvo, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Mlaka 3, pri Kočevju, Stara Cerkev
Skrajšana firma: TPP, d.o.o., Mlaka 3,
pri Kočevju, Stara Cerkev
Sedež: Stara Cerkev, Mlaka 3, pri Kočevju
Osnovni kapital: 1,795.060 SIT
Ustanovitelj: Džurič Branko, Stara Cerkev, Mlaka 3 pri Kočevju, vstop 19. 9. 1991,
vložek 1,795.060 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi za: knjigovodske in računovodske storitve in računalniška obdelava podatkov; gospodarsko,
davčno in poslovno svetovanje in consulting; administrativne storitve; storitve kontrole kakovosti in količine blaga, storitve
skladiščenja, pakiranja oziroma embaliranja vseh živilskih in neživilskih proizvodov.
Dejavnost družbe je: plastificiranje kovin, proizvodnja izdelkov iz plastike in PVC
folij; trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki na debelo in drobno; prevozna in
transportna dejavnost potnikov in blaga v
cestnem prometu; šiviljstvo in pletiljstvo;
zastopniški, posredniški in komisijski posli
v prometu blaga in storitev; knjigovodske
in računovodske storitve in računalniška obdelava, podatkov; gospodarsko, davčno in
poslovno svetovanje in consulting; administrativne storitve; storitve kontrole kakovosti in količine blaga, storitve skladiščenja,
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pakiranja oziroma embaliranja vseh živilskih in neživilskih proizvodov.

deodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

1994, Ljubljana, Kunaverjeva 1, zastopa in
predstavlja družbo neomejeno.

Rg-11301
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05976 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa 3+7, kreiranje in proizvodnja oblačil, d.o.o., Ljubljana, Valjhunova
11/p, Ljubljana, sedež: Valjhunova 11/p,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06361/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5359511
Firma: 3+7, kreiranje in proizvodnja
oblačil ter trgovina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vučnik Dea, Ljubljana,
Topniška 70, vstop 20. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-11302
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05978 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DATA DESIGN, družba za
storitve in proizvodnjo, d.o.o., PE Izola,
Malija 31c, sedež: Malija 31c, Izola, pod
vložno št. 1/21981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:
Firma: DATA DESIGN – GRACAR &
GRACAR, d.n.o., PE Izola, Malija 3c
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: Data Design – Gracar &
Gracar, družba za storitve in proizvodnjo,
d.n.o., Ljubljana, Trnovska ul. 6, vstop 1. 4.
1993.
Rg-11683
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05125 z dne 14. 1. 1995 pri
subjektu vpisa VISCONTI FINE ART, Galerija in edicije, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 13/II, sedež:
Gosposvetska
13/II, Ljubljana, pod vložno št. 1/12374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5516986
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelja: Vujić Lazo, Ljubljana,
Rimska 10, vstop 15. 4. 1991, vložek
789.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škodlar-Vujić Živa, Ljubljana, Gosposvetska 13, vstop 15. 4. 1994, vložek 789.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 921 Filmska in vi-

Rg-12516
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06792 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MADRAS – LINE, d.o.o.,
podjetje za trgovino na debelo in drobno,
Levičnikova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/17596/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5475040
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Švigelj Janko, Ljubljana,
Levičnikova 4, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-12656
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06362 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PENA, podjetje za inženiring storitve, d.o.o., Ljubljana, Justinova
2, Ljubljana, pod vložno št. 1/13641/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5539803
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Naglič Matjaž, Ljubljana,
Celovška 159, vstop 30. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-12704
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03727 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DAR, Trgovsko-proizvodno podjetje, d.o.o., Trzin, Bergantova ul.
21, sedež: Bergantova ul. 21, Mengeš-Trzin, pod vložno št. 1/10387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5458471
Osnovni kapital: 1,928.736,50 SIT
Ustanovitelj: Volaj Janko, Mengeš, Trzin, Bergantova 21, vstop 4. 12. 1990, vložek 1,928.736,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-12812
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03482 z dne 5. 1. 1995 pri
subjektu vpisa FAKTOTUM, finančno računovodski biro, d.o.o., Knezova 34a,
Ljubljana, sedež: Knezova 34a, Ljubljana, pod vložno št. 1/19785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5665574
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanoviteljica: Stare Helena, Ljubljana, Na korošci 2, vstop 30. 3. 1994, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Velkaverh Dušan, imenovan 30. 3.

Rg-12824
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/04025 z dne 10. 1. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO-INA, Trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Medno 76,
sedež: Medno 76, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5741718
Osnovni kapital: 1,806.000 SIT
Ustanovitelja: Repanšek Marko, Ljubljana, Medno 42b, vstop 19. 4. 1993, vložek
903.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janežič Ines, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 130, vstop 19. 4. 1993, vložek 903.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-12864
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/04950 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TENZOR, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Martinčeva ul. 40, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08262/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, naziva zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5406994
Firma: KRIŽMAN & Co., trgovina in
inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: KRIŽMAN & Co.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelj: Križman Matjaž, Ljubljana, Na Jami 7, vstop 5. 9. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Medica Boris, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 6, vstop 5. 9. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Medica Boris, razrešen 28. 4. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-13428
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03054 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa NESS, Podjetje za trgovino
in obrtne storitve, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 103, sedež: Tacenska 103, Ljubljana, pod vložno št. 1/13463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5522935
Osnovni kapital: 1,602.805 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Brane, Ljubljana,
Tacenska 103, vstop 22. 10. 1991, vložek
1,602.805 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jakin Roman, izstop 18. 3. 1994.
Rg-13570
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10073 z dne 7. 4. 1995 pri
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subjektu vpisa TOČKA, podjetje za svetovanje, trgovino in posredovanje, Ljubljana, d.o.o., Murnova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5792924
Firma: MAGMA trade, podjetje za svetovanje, trgovino in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Savinškova 4
Skrajšana firma: MAGMA trade, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Savinškova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kodrin Luetič Vlasta,
Ljubljana, Murnova 4, vstop 28. 6. 1993,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Luetič Teo, Ljubljana, Murnova 4,
vstop 30. 5. 1994, vložek 1,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Kodrin Luetič Vlasta, razrešena
30. 5. 1994 in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Luetič Teo, razrešen 30. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 611 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 660 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov,
razen obveznega socialnega zavarovanja;
672 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 703 Poslovanje z

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti, 930 Druge storitvene dejavnosti.

benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;

Rg-14980
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09292 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ADIT-OIL, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Planjava 4, Industrijska cona Trzin, Trzin, sedež: Planjava 4, Mengeš, pod vložno št. 1/17642/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5602637
Firma: IMS-ADIT OIL, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: IMS-ADIT, d.o.o.,
Domžale
Sedež: Domžale, Ljubljanska 90
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iljaž Karl, Domžale, Ljubljanska 90, vstop 15. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1995: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čitilnih
in polirnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2923 Prozvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Prozvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 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 kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
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5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6601
Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga zavarovanja, razen življenjskega; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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 široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-15775
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11759 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INKO, INŽENIRING,
d.o.o., Fara pri Kočevju št. 5, sedež: Fara
pri Kočevju št. 5, Vas, pod vložno št.
1/19759/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5666970
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Franc, Mengeš,
Mengeška 5c, Trzin, vstop 7. 9. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zima Anton, Ljubljana, Slovenčeva 25,
vstop 7. 9. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zima Anton, razrešen 6. 6. 1994, in
imenovan za prokurista.

storitve v zvezi s posredovanjem blaga in
storitev); uvoz in izvoz prehrambenih in neprehrambenih izdelkov; zastopanje tujih
oseb.

Rg-17420
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10815 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MAT-FORMAT, podjetje
za marketing, storitve, proizvodnjo, posredovanje, zastopstvo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Orlova 12a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13061/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5505593
Osnovni kapital: 9,971.033 SIT
Ustanovitelj: Ajdovec Mika, Ljubljana,
Orlova 12a, vstop 28. 8. 1991, vložek
9,971.033 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-17438
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12685 z dne 10. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5859824
Firma: EUROFOOD, Prehrambena industrija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROFOOD, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154
Osnovi kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelji: ORLANDO N.I.A., S.p.a.
Milano, Italija, Via Locateli 4, vstop 31. 5.
1994, vložek 31,760 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; ŽITO Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154,
vstop 31. 5. 1994, vložek 809.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja; NOVUM FOOD
AG, Vaduz Liechtenstein, vstop 31. 5. 1994,
vložek 746.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mayer Boris, imenovan 31. 5. 1995,
Ljubljana, Čufarjeva 4, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost družbe je: proizvodnja prehrambenih izdelkov; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve (zastopniške, agencijske, posredniške in komisijske storitve,
storitve ekonomske propagande in druge

Rg-17936
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00919 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MATOM, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pot
v Dolino 30, Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/17975 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5632170
Firma: MATOM, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pot v
dolino 30
Ustanovitelja: Habič Matjaž, LjubljanaDobrunje, Pot v dolino 30, vstop 4. 4. 1992,
vložek 771.614,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinar Igor, Ljubljana, Vrhovci
C. XXI/15, vstop 25. 5. 1994, vložek
741.355,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinar Igor, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2945

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomska propaganda;
7480 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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 zelenjavo; 5223 Trgovina

na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-18000
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14831 z dne 24. 5 1995 pod
vložno št. 1/26324/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5866413
Firma: VEKAR, storitve in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: VEKAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 264
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: VECAR, S.r.l., Fiume Veneto, Via Pontebana 42, vstop 17. 10. 1994,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; STIL export import, d.o.o., Ljubljana, Celovška 108, vstop 17. 10. 1994,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kerševan Peter, Ljubljana, Pod hrasti
75, vstop 17. 10. 1994, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Silvestrin Franco, imenovan 17. 10.
1994, Pordenone, Via Br. D’Andrea 34, zastopa družbo brez omejitev, kot poslovodja;
prokurist Kerševan Peter, imenovan 17. 10.
1994; prokurist Žvipelj Srečko, imenovan
17. 10. 1994, Ljubljana, Tržaška 49.
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za

Rg-20707
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18112 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MIDAS, d.o.o., marketing
in tržno posredništvo, Masljeva 10, Domžale, pod vložno št. 1/03121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanovitelja in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5305683
Firma: MIDAS & RAVNIKAR in ostali, marketing in tržno posredništvo, Domžale, d.n.o.
Skrajšana firma: MIDAS & RAVNIKAR in ostali, Domžale, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Ravnikar Janez, Domžale, Masljeva 10, vstop 16. 11. 1989, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Svetina Boris Marko, izstop
29. 12. 1994; Ravnikar Marko, Domžale,
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Kajuhova 2, vstop 29. 12. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Svetina Boris Marko, razrešen 29. 12.
1994; zastopnik Ravnikar Janez, razrešen
29. 12. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Ravnikar Marko, imenovan 30. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom, sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5336619
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zgonc Bojan, Sodražica,
Na pesek 22, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4521 Splošna
gradbena dela; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 6024 Cestni tovorni promet.

surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

Rg-20723
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01156 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ZGONC, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Sodražica, d.o.o.,
Na pesek 22, Sodražica, pod vložno št.
1/05316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-20724
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01254 z dne 31. 5. 1995 pod
vložno št. 1/26369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5895812
Firma: Nova založba, založništvo, tiskarstvo, marketing, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Nova založba, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Reber 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cuderman Mirko, Ljubljana, Ilirska 16, vstop 29. 1. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cuderman Mirko, imenovan 29. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
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
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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 kovinskimi izdelki, barvami, laki in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 602 Drug kopenski promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6512 Drugo
denarno posredništvo; 652 Drugo finančno
posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnost; davčno svetovanje; raziskovanje trga

in javnega mnenja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

govina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 642 Telekomunikacije;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovoske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924
Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-20756
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/02050 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa INTER GAMA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/22812/00 vpisalo v sodni register tega sodišča združitev podjetja GAMA TRADE
LJUBLJANA z INTER GAMA d.o.o. Ljubljana, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5758726
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1995: 151 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 155 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 173 Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih izdelkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja dugih
kovinskih izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-

Rg-20764
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07565 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COMMIT, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Gabrščkova 93, sedež: Gabrščkova 93, Ljubljana,
pod vložno št.
1/14634/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, uskladitev dejavnosti, osnovnega kapitala in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5687284
Firma: COMMIT, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,518.412 SIT
Ustanovitelja: Rebozu Bojan, Ljubljana,
Gabrščkova 93, vstop 16. 12. 1991, vložek
759.206 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bratina Boštjan, Ljubljana, Kokaljeva 8/a,
vstop 17. 5. 1995, vložek 759.206 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bratina Boštjan, imenovan 17. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1995: 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Pro-
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izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2222 Drugo tiskarstvo; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 266 Proizvodnja izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 271 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 274 Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 294
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 361 Proizvodnja pohištva; 362
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja in tehnologije; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

7. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje.

Rg-20806
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09229 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AMFION, podjetje za arhitekturno oblikovanje in trženje, d.o.o.,
Ljubljana, Gornji trg 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5307198
Osnovni kapital: 1,873.449 SIT
Ustanovitelja: Brnič Mirko in Lisjak Darja, oba iz Ljubljane, Slovenska ulica 28,
vstopila 8. 12. 1989, vložila po 936.724,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-20827
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13042 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIOR, podjetje za mednarodno trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Peričeva 56, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5853761
Firma: MEDIOR MLINAR & PARTNER, podjetje za mednarodno trgovino
in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEDIOR MLINAR &
PARTNER, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 141.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Marko, Ljubljana,
Na Jami 7, vstop 6. 7. 1993, vložek 139.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Cesar Mlinar Darja, Ljubljana,
Na Jami 7, vstop 31. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-20867
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13303 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa STEIN TRADE, zastopanje domačih in tujih firm, d.o.o., sedež:
Koželjeva 11, Kamnik, pod vložno št.
1/05634/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5350760
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pevc Tatjana, izstop 12. 7.
1994; Pevc Matjaž, Kamnik, Koželjeva 11,
vstop 29. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pevc Tatjana, razrešena 12. 7.
1994; zastopnik Pevc Matjaž, razrešen 12.

Rg-20876
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14693 z dne 24. 7. 1995 pod
vložno št. 1/26600/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5866146
Firma: EVROGEN ŠINKOVEC & CO,
trženje, izvoz-uvoz, d.n.o.
Skrajšana firma: EVROGEN, d.n.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rojčeva 19
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Šinkovec Angela, Idrija,
Otona Zupančiča 15, vstop 5. 10. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Pavšič Evgen, Ljubljana, Rojčeva 19, vstop 5. 10. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Pavšič Evgen, imenovan 5. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Šinkovec Angela, imenovana 5. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; proizvodnja in kooperacija pri
proizvodnji končnih lesenih, plastičnih, kovinskih in steklenih izdelkov; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov po generalnem sporazumu; servisiranje in vzdrževanje strojev, aparatov in naprav; sestavljanje, montaža in embaliranje lesenih, plastičnih, kovinskih in steklenih elementov in
naprav; zastopanje firm v prometu blaga in
storitev; čiščenje okolja in prostorov; gostinstvo in turizem; poljedelstvo in sadjarstvo; organizacija in prevoz blaga v cestnem prometu; storitve avtopralnice; frizerstvo in kozmetika.
Rg-20929
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02427 z dne 10. 7. 1995 pod
vložno št. 1/26530/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5902886
Firma: AVTOHIŠA STRIKOVIČ, trgovina, storitve, Medvode, d.o.o.
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Skrajšana firma: AVTOHIŠA STRIKOVIČ, d.o.o.
Sedež: Medvode, Zgornje Pirniče 19/g
Osnovni kapital: 1,826.000 SIT
Ustanoviteljica: Strikovič Leonida, Medvode, Zgornje Pirniče 19/g, vstop 30. 8.
1994, vložek 1,826.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Strikovič Leonida, imenovana 20. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Strikovič Miran, imenovan 20. 2. 1995,
Medvode, Zgornje Pirniče 19/g, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165

Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-20932
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02611 z dne 5. 7. 1995 pod
vložno št. 1/26506/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5903220
Firma: ABECENA, cenovna agencija,
d.o.o.
Skrajšana firma: ABECENA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tugomerjeva 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pristavec Aleš, Ljubljana,
Kajuhova 26, vstop 5. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pristavec Aleš, imenovan 5. 12. 1994,
zastopa družbo bez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652 Drugo finančno posredništvo; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge

Rg-20973
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03777 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELMARS, d.o.o., podjetje
za trgovino, storitve, inženiring, uvoz in
izvoz, sedež: Livarska 5, Kamnik, pod
vložno št. 1/23251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5787599
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avbelj Roman in Avbelj
Simona, oba iz Kamnika, Livarska 5, vstopila 20. 3. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1995: 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
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lacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

dež: Na Straški vrh 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08770/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5420440
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Golias Marjan, Bled, Mladinska 4, vstop 1. 10. 1990, vložek 785.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Golias Stanislava, Ljubljana, Na Straški vrh 13, vstop
1. 10. 1990, vložek 785.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20977
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03802 z dne 12. 7. 1995 pod
vložno št. 1/26551/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5910757
Firma: BERTONCELJ IN CIZELJ,
storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: BERTONCELJ IN CIZELJ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trdinova ulica 2
Ustanoviteljici: Cizelj Marija, Ljubljana, Trdinova ulica 2, vstop 28. 6. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Bertoncelj Lidija, Ljubljana, Župančičeva ulica 2, vstop 28. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Cizelj Marija, imenovana 28. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Bertoncelj Lidija, imenovana 28. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, kot namestnica direktorice.
Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška

Rg-21014
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06112 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BOKO, podjetje za svetovanje, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska c. 83, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14460/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5543827
Osnovni kapital: 1,764.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Bojan, Ljubljana,
Soteska 6, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,764.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20986
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03864 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa S.A.S., storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/24725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprememebo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5825261
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Dečko Irena, imenovana 20. 12.
1994, Ljubljana, Mlinska pot 22, potrebuje
pooblastilo družbenika za sklepanje naslednjih poslov oziroma naslednja dejanja: nakup, izgradnja, najem, zakup, obremenitev
in prodaja nepremičnin; najemanje kreditov; odobravanje kreditov, garancij in avalov; podeljevanje prokure; ustanavljanje in
ukinjanje podružnic; sklepanje pravnih poslov, katerih vrednost presega DEM 100.000
tolarske protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije; izplačevanje predujmov
na račun dobička družbe; direktor Smole
Sašo, razrešen 20. 12. 1994.

Rg-21059
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08054 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BLISK-GRO, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Gaberščkova
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/16197/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5589797
Osnovni kapital: 2,017.460 SIT
Ustanovitelja: Vrhovec Jože, Ljubljana,
Gaberščkova 33, vstop 17. 2. 1992, vložek
119.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrhovec Miha, Ljubljana, Gaberščkova 33,
vstop 23. 5. 1994, vložek 1,898.460 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Vrhovec Miha, imenovan 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev, razen
za odsvojitve in obremenitve premoženja
družbe, za kar potrebuje pisni sklep skupščine.
Rg-21066
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08070 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa G 4 inženiring, d.o.o., se-

Rg-21083
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08142 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DAN-VAN, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Titova
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/14927/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti, ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5839033
Firma: DAN-VAN, trgovska in storitvena družba, d.o.o., Ljubljana, Lavričeva 9
Sedež: Ljubljana, Lavričeva 9
Osnovni kapital: 1,843.000 SIT
Ustanoviteljica: Rudič Danijel, izstop
15. 4. 1994; Dragovan Damjan, izstop 15. 4.
1994; Rudič Suzana, Ljubljana, Celovška
185, vstop 15. 4. 1994, vložek 1,843.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rudič Danijel, razrešen 15. 4. 1994;
zastopnik Dragovan Damjan, razrešen
15. 4. 1992; direktorica Rudič Suzana, imenovana 23. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: turistična dejavnost; leasing in tentanje vozil, plovil, opreme za šport; organizacija in izvedba prevozov potnikov z vsemi vrstami plovil.
Rg-21108
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09358 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EDICOM, računalništvo,
komunikacije, informatika, d.o.o., sedež:
Jakhlova 24, Grosuplje, pod vložno št.
1/12769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5501121
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Bratanič Marko in Bratanič-Grandovec Anica, oba iz Grusupelj,
Jakhlova 24, vstopila 12. 6. 1991, vložila po
766.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-21109
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11466 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIMAR, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Kamnik, Cankarjeva 46, Mekinje, Kamnik,
pod vložno št. 1/24233/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, sprememebo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
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pitala, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5808014
Firma: TIMAR, družba za proizvodnjo storitve in trgovino, d.o.o., Cankarjeva 42, Kamnik
Sedež: Kamnik, Cankarjeva 42
Osnovni kapital: 1,632.000 Sit
Ustanovitelj: Homar Anton, izstop 1. 6.
1994; Homar Mihaela, izstop 1. 6. 1994;
Jašovec Branko, Kamnik, Cankarjeva 42,
Mekinje, vstop 1. 6. 1994, vložek 1,632.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Homar Anton, razrešen 1. 6. 1995;
zastopnica Homar Mihaela, razrešena 1. 6.
1994; direktor Jašovec Branko, imenovan
1. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskimi orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z 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 drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
in kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-21119
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13163 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BAB, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
85, Ljubljana, pod vložno št. 1/12543/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5498066
Ustanoviteljica: Božovič Blanka, Ljubljana, Vojkova 85, vstop 12. 4. 1991, vložek
1,523.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Breznik Aleš, izstop 24. 6. 1994.
Rg-21130
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16190 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa S.A.S., storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vide Pregarčeve
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/24725/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
sprememebo firme, osnovnega kapitala,
ustanovitelja, zastopnika in uskladitev dejavnosti ter spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5825261
Firma: S.A.S., storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Gornji trg 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smole Sašo, izstop 28. 11.
1994; Stajčič Milan, Reigate, 8 East Road,
vstop 28. 11. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smole Sašo, razrešen 28. 11. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki potrebuje pooblastilo družbenika za sklepanje naslednjih poslov oziroma naslednja dejanja:
nakup, izgradnja, najem, zakup, obremenitev in prodaja nepremičnin; najemanje kreditov; odobravanje kreditov, garancij in avalov; podeljevanje prokure; ustanavljanje in
ukinjanje podružnic; sklepanje pravnih poslov, katerih vrednost presega DEM 100.000
tolarske protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije; izplačevanje predujmov
na račun dobička družbe.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina

Rg-21132
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16478 z dne 22. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26442/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5879302
Firma: AVTOPLAST MARINŠEK &
CO. podjetje za promet s plastičnimi izdelki, d.n.o., Ljubljana, Glonarjeva 8
Skrajšana firma: AVTOPLAST MARINŠEK & CO., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Ustanovitelja: Marinšek Janez, Ljubljana, Polje, C. 12/8, vstop 20. 12. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem,
Vujinović Slađana, Ljubljana, Polje C 6/14,
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vstop 20. 12. 1994, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marinšek Janez, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 59303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

ko, Ljubljana, Žigonova 12, vstop 3. 11.
1989, vložek 1,982.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

meznikov, razen pravnega v okviru dejavnosti; duty free storitve, prodaja; tax free
storitve, prodaja; organizacija, prevozi in
usluge turističnih potovanj in rent-a-car storitve; gostinske in hotelske storitve; prodaja
avtobusnih, železniških, ladijskih in letalskih vozovnic; marketing in svetovanje s
področja marketinga; šola tujih jezikov in
priprava in izvajanje tečajev tudi drugih
strok; turistični posli s tujino.

Rg-21146
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02420 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LOREX, d.o.o., trgovina,
Dunajska 21, Ljubljana, sedež: Dunajska
21, Ljubljana, pod vložno št. 1/13091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5516650
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda.
Rg-21227
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/05390 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KRESNICA, podjetje za gostinstvo,
turizem in rekreacijo, d.o.o., Žigonova 12,
Ljubljana, sedež: Žigonova 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02733/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5300622
Osnovni kapital: 7,930.000 SIT
Ustanovitelji: Jaklič Anton, Ljubljana,
Žigonova 12, vstop 3. 11. 1989, vložek
2,973.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jaklič Gabrijela, Portorož, Pot pomorščakov 21, vstop 3. 11. 1989, vložek 2,973.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jaklič Voj-

Rg-21237
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05565 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MIT Marketing engineering, kompleksne marketinške usluge
Ljubljana, d.o.o., Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18590/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5639409
Osnovni kapital: 1,595.900 SIT
Ustanovitelj: Korač Marko, Sevnica,
Kozjanska 6, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,595.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi in se sedaj v celoti
glasi: marketing; svetovanje s področja marketinga; organiziranje izobraževanja in usposabljanje s področja marketinga; trgovina
na debelo, v tranzitu in na drobno z blagom
vseh živilskih in neživilskih strok; zastopanje, posredovanje in drugi komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; uvoz in izvoz blaga vseh živilskih in neživilskih trgovinskih strok; zastopanje in posredovanje v zunanjetrgovinskem
prometu blaga in storitev; ekonomske in organizacijske storitve; zastopanje domačih in
tujih podjetij oziroma firm v prometu blaga
in storitev; zastopanje domačih in tujih
športnih klubov in špornikov posameznikov, razen pravnega v okviru dejavnosti;
duty free in tax free storitve, prodaja; organizacija, prevozi in usluge turističnih potovanj in rent-a-car storitve; gostinske in hotelske storitve; turistični posli s tujino; prodaja avtobusnih, železniških, ladijskih in letalskih vozovnic; šola tujih jezikov in
priprava in izvajanje tečajev tudi drugih
strok.
Rg-21238
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05566 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRESIDIO, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 3a,
sedež: Vodovodna 3a, Ljubljana, pod vložno št. 1/12022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5487099
Osnovni kapital: 1,582.790 SIT
Ustanovitelj: Jovin Branko, Ljubljana,
Avčinova 12, vstop 1. 3. 1991, vložek
1,582.790 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi in se sedaj v celoti
glasi: trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na debelo; trgovina z živilskimi
in neživilskimi proizvodi na drobno; uvoz
in izvoz z živilskimi in neživilskimi proizvodi; storitve reklame in ekonomske propagande; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; zastopanje domačih in tujih podjetij oziroma
firm v prometu blaga in storitev; moške in
ženske frizerske, kozmetične in podobne
storitve; fitness center; zastopanje domačih
in tujih športnih klubov in športnikov posa-

Rg-21257
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07921 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MIBET, podjetje v zasebni
lastnini za svetovanje in posredovanje ter
zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Flandrova 8, sedež: Flandrova 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11170/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5833507
Firma: MIBET Capjak & Co., svetovanje, posredovanje in zunanja trgovina,
d.n.o., Ljubljana, Linhartova 62a
Skrajšana firma: MIBET, Capjak &
Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 62a
Ustanovitelja: Capjak Mirjana, Ljubljana, Plešičeva 39, vstop 10. 12. 1990, vložek
1.020 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Tabak Stipan, Zagreb, Solinska 20, vstop 4. 5. 1994, vložek 980 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Tabak Stipan, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi za: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki; veleprodaja rezervnih delov
za kmetijske stroje z vsemi priključki in
drugo kmetijsko mehanizacijo; proizvodnja
živilskih proizvodov; proizvodnja pijač;
proizvodnja krmil, proizvodnja in predelava zelišč in gozdnih sadežev; založniška in
časopisno-založniška dejavnost; prodaja po
katalogu, prodaja po pošti, na premičnih
stojnicah, prodaja od vrat do vrat, prodaja s
prodajnimi avtomati, potujoča prodajalna,
priložnostna prodaja (na sejmih, prireditvah,
shodih); trgovinske storitve v zvezi s posredovanjem blaga in storitev v trgovini na
debelo in drobno (zastopniške oziroma
agencijske, komisijske, storitve blagovnih
borz, tržnice, franšizing idr.); storitve skladiščenja blaga, nadzor kakovosti in količine
blaga, špediterske storitve, storitve zavarovanja blaga, ekonomska propaganda, raziskave trga, blagovni lizing, faktoring idr.;
organizacija in izvajanje prireditev; kozmetične storitve; knjižničarstvo; gostinstvo in
turizem; rent-a-car; storitve marketinga; zastopanje tujih firm; posredovanje in zastopanje v zunanjetrgovinskem prometu blaga
in storitev.
Dejavnost družbe je sedaj v celoti; svetovanje in posredovanje pri iskanju zaposlitve in pri zaposlitvi; prodaja in nakup premičnin in nepremičnin; zunanja trgovina –
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uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki; veleprodaja rezervnih delov za kmetijske stroje z
vsemi priključki in drugo kmetijsko mehanizacijo; proizvodnja živilskih proizvodov;
proizvodnja pijač; proizvodnja krmil; proizvodnja in predelava zelišč in gozdnih sadežev; založniška in časopisno-založniška
dejavnost, prodaja po katalogu, prodaja po
pošti, na premičnih stojnicah, prodaja od
vrat do vrat, prodaja s prodajnimi avtomati,
potujoča prodajalna, priložnostne prodaje
(na sejmih, prireditvah, shodih); trgovinske
storitve v zvezi s posredovanjem blaga in
storitev v trgovini na debelo in drobno (zastopniške oziroma agencijske, komisijske,
storitve blagovnih borz, tržnice, franšizing
idr.); storitve skladiščenja blaga, nadzor kakovosti in količine blaga, špediterske storitve, storitve zavarovanja blaga, ekonomske
propagande, raziskave trga, blagovni leasing, faktoring idr.; organizacija in izvajanje prireditev; kozmetične storitve; knjižničarstvo; gostinstvo in turizem; rent-a-car;
storitve marketinga; zastopanje tujih firm,
posredovanje in zastopanje v zunanjetrgovinskem prometu blaga in storitev.

izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 265
Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
334
Proizvodnja
optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 361 Proizvodnja pohištva;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-

cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744 Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 746 Poizvedlovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 852 Veterinarstvo; 921 Filmska
in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-21318
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/029020 z dne 7. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5903734
Firma: DE & HA, storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DE & HA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta Cirila Kosmača 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brvar Hari in Brvar Denis, oba Ljubljana, Cesta Cirila Kosmača
22, vstopila 25. 5. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Brvar Hari, imenovan 25. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev; direktor Brvar Denis, imenovan 25. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez veterinarskih storitev; 015 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 191
Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-

Rg-21320
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03000 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa REALITETNA PISARNA
AŽ, promet z nepremičninami in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Plevančeva 33, Ljubljana, pod vložno št. 1/12971/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5504287
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Kranjc Ana,
Ljubljana, Plevančeva 33, vstop 17. 7. 1991,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Žnidaršič Kranjc Ana, razrešena
10. 4. 1995 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7411
Pravno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 921 Filmska in videodejavnost.
Rg-21386
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03305 z dne 26. 6. 1995 pri
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subjektu vpisa ANAS, Trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Glinškova ploščad 27, sedež:
Glinškova ploščad 27, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5641802
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sušina Ana, vstop 7. 4.
1992 in Sušina Tomislav, vstop 5. 4. 1994,
oba Ljubljana, Glinškova ploščad 27, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sušina Tomislav, imenovan 5. 4.
1995, kot pomočnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

konom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža, spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5619769
Firma: BAN ELEKTRA, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Flandrova 7
Sedež: Ljubljana, Flandrova 7
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanoviteljica: Ban Vekoslava, Ljubljana, Flandrova 7, vstop 21. 12. 1991, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5113 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda.

na, Cesta na Brod 12, sedež: Cesta na
Brod 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/08062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
poštne številke s temile podatki:
Matična št.: 5393159
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brod 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ejupi Majda in Ejupi Rustem, oba Ljubljana, Nadgoriška cesta 80,
vstopila 15. 6. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21387
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03324 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VLASKO, d.o.o., podjetje
za administrativno-tehnične storitve, Pražakova 8, Ljubljana, sedež: Pražakova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22148/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5810159
Firma: VLASKO, d.o.o., podjetje za poslovne storitve, Pražakova 8, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,551.510 SIT
Ustanoviteljica: Skobe Vlasta, Ljubljana, Slomškova 5, vstop 18. 2. 1993, vložek
1,551.510 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Družba bo poleg dosedanjih dejavnosti
opravljala: opravljanje administrativno-tehničnih storitev; opravljanje računovodskih
in revizijskih storitev; izdelava vseh vrst
tehno-ekonomskih elaboratov; računalniški
inženiring; finančni inženiring; davčno svetovanje; prevajalske storitve; posredovanje
v prometu z nepremičninami; storitve borznega posredništva; storitve posredovanja v
prometu blaga in storitev; fotokopiranje in
razmnoževanje; leasing avtomobilov in vseh
vrst tehnične opreme; čiščenje poslovnih
prostorov; trgovina na debelo in drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi,
razen z zdravili in vojaško opremo.
Opravlja še naslednje dejavnosti: izdelovanje ekonomskih, investicijskih, sanacijskih in reorganizacijskih programov; vrednotenje premoženja podjetij in drugih pravnih subjektov; storitve marketinga in tržnega komuniciranja; turistično posredovanje;
uvoz in izvoz neživilskih proizvodov; zastopanje tujih pravnih in fizičnih oseb v prometu blaga in storitev.
Rg-21395
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08870 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BAN ELEKTRA, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 159, sedež: Celovška 159, Ljubljana, pod vložno št. 1/15285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-

Rg-21651
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05808 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa EJUPI, proizvodno trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljublja-

Rg-21663
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07141 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MAC YAVICH TRADE,
import-export, d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 4, sedež: Togomerjeva 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/24239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5786240
Osnovni kapital: 1,759.000 SIT
Ustanovitelja: Jakovljevič Brane, Ljubljana, Tugomerjeva 4, vstop 1. 6. 1993, vložek 879.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič Janez, Ljubljana, Clevelandska
27, vstop 1. 6. 1993, vložek 879.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21673
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07976 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AJA, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Zaloška 40,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 555459
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Roštan Bogdana, Ljubljana, Černetova ulica 7, vstop 11. 12. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21676
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07991 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DMD, podjetje za trgovino
Ljubljana, Novo Polje, Cesta IV/40, d.o.o.,
Novo Polje, Cesta IV/40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08171/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5417694
Osnovni kapital: 1,571.000 SIT
Ustanovitelj: Mencin Drago, Ljubljana
Polje, Novo Polje, c. IV/40, vstop 12. 8.
1990, vložek 1,571.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-21691
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08124 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CIMPI, inženiring, d.o.o.,
Jezero 15, Preserje, sedež: Jezero 15, Pre-
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serje, pod vložno št. 1/21122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5711517
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cimperman Robert in
Cimperman Marjan, oba Preserje, Jezero 15,
vstopila 12. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

izvedovalne dejavnosti in varovanje; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-21755
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16978 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IDAC, inovativno konstruiranje z uporabo računalnika, d.o.o., Medvode, Seničica 17b, sedež: Seničica 17b,
Medvode, pod vložno št. 1/03195/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5328390
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Duhovnik dr. Jože, Medvode, Žontarjeva 19, vstop 23. 11. 1989,
vložek 720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vižintin dr. Jože, Ljubljana, Ažmanova 34, vstop 23. 11. 1989, vložek 390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Logar ing.
Peter, Medvode, Hrastarjeva 9, vstop
23. 11. 1989, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bole Ana, dipl. oec, izstop 21. 12. 1994; Ocepek Drago, dipl. oec.,
izstop 21. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Duhovnik dr. Jože, razrešen 21. 12.
1994; zastopnik Vižintin dr. Jože, razrešen
21. 12. 1994; zastopnica Bole Ana, dipl.
oec., razrešena 21. 12. 1994; zastopnik Ocepek Drago, dipl. oec., razrešen 21. 12. 1994;
zastopnik Logar ing. Peter, razrešen 21. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen za sklepanje
pogodb o nakupu, prodaji ali obremenitvi
nepremičnin družbe; najemanju posojil ali
pridobivanju garancij; odobravanju posojil
ali dajanju garancij in avalov; sklepanje pogodb, katerih vrednost presega 10.000 DEM
preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije potrebuje soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1995: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslov-

Rg-21756
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17466 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RAST-Komerc, podjetje za
trgovino, zastopništvo in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Kamnoseška 17, Ljubljana, pod vložno št. 1/04316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5335698
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Radovanović Grozda,
Ljubljana, Kamnoseška 17, vstop 15. 11.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Radovanović Stevo, imenovan 22. 12.
1994, Ljubljana, Kamnoseška 17.
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Instalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 622 Izredni zračni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništvo; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu,
razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja; 746 Po-

Rg-21772
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00654 z dne 10. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5893534
Firma: ROGELJ ROMAT, d.n.o. avtostoritve in trgovina z rezervnimi deli,
Gornja Brezovica 22, Preserje
Skrajšana firma: ROGELJ ROMAT,
d.n.o., Preserje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Preserje, Gornja Brezovica 22
Ustanovitelja: Rogelj Matija in Rogelj
Milena, Preserje, Gornja Brezovica 22, vstopila 10. 2. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rogelj Matija, imenovan 10. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Rogelj Milena, imenovana 10. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 554 Točenje pijač in
napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-22038
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06607 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LOPIKRA, podjetje za trženje in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta
v Mestni log 55, sedež: Cesta v Mestni log
55, Ljubljana, pod vložno št. 1/17283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5662222
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Mole Zoran, Ljubljana,
Cesta v Zeleni log 18, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mole Franc, Ljubljana, Tržaška
121, vstop 2. 4. 1992, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22040
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06609 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MINIAN, podjetje za trženje in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Mestni log 55, sedež: Cesta v Mestni log
55, Ljubljana, pod vložno št. 1/08798/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
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povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5420075
Osnovi kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelja: Mole Zdenka, vložek
325.500 SIT in Mole Zoran, vložek
1,225.500 SIT, oba Ljubljana, Cesta v Zeleni log 18, vstopila 13. 9. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

subjektu vpisa Zdravstveni dom Zagorje
ob Savi, p.o., Cesta zmage 1, sedež: Cesta
zmage 1, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/13224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5063108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grošelj Franc, dr. med., razrešen
31. 7. 1994; zastopnik, Slapar Dani, dr.
med., imenovan 1. 8. 1994, Kisovec, Na
Šahtu 1, zastopa družbo kot v.d. direktorja
neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti predhodno
soglasje ustanoviteljice.

Dolenjska cesta 73, vstop 29. 1. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smolinsky Milena, Ljubljana, Puhova
ulica 14, vstop 29. 1. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z: prevoz blaga
(cestni, rečni, pomorski, zračni).
Dejavnost je od sedaj: trgovina z živili
na debelo; trgovina z živili na drobno; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo;
trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno; prodaja industrijskih viškov, odpadkov
ter poškodovanega blaga; prodaja na sejmih, ulična in hišna prodaja; skladiščenje
blaga, prekladalne storitve in tehtanje blaga; proizvodnja kovinskih, plastičnih, lesenih, papirnih izdelkov; proizvodna kooperacija; konfekcioniranje, pakiranje blaga; montaža finalnih izdelkov; projektiranje in izvajanje investicijskih del,
enginering; notranja oprema objektov; ekonomske, finančne, knjigovodske, organizacijske storitve; borzno posredovanje; menjalniški posli; posredovanje, zastopanje;
komisijski posli; reklama in ekonomska
propaganda; prirejanje sejmov in razstav;
organizacija predavanj in demonstracij;
špediterski in agencijski posli; turistične
storitve; gostinske storitve; franshizing,
leasing, factoring, joint venture, know how;
duty free; neomenjene storitve na področju
blagovnega prometa; prevoz blaga (cestni,
rečni, pomorski, zračni).

Rg-22041
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06653 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LEDENI VIHARNIK, trgovina, inženiring, transport, turizem,
izobraževanje, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/10558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5474850
Sedež: Ljubljana, Novakova 5
Osnovni kapital: 1,671.000 SIT
Ustanoviteljica: Pučnik Nela, Ljubljana,
Šišenska 29, vstop 5. 12. 1990, vložek
1,671.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22042
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06679 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BIO, turizem, trgovina, storitvena dejavnost, d.o.o., Kočevje, Remihova 23, Kočevje, pod vložno št.
1/11080/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5468566
Firma: BIO, zavarovalna agencija,
d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: BIO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelj: Bižal Dušan, Kočevje, Remihova 23, vstop 18. 1. 1991, vložek
1,589.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi za: snemanje rizikov; snemanje in ocena škode; druge intelektualne ter tehnične storitve v zvezi z zavarovalnimi posli.
Celotna dejavnost podjetja je: trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki na drobno
in debelo; posredovanje pri zavarovanju premoženja in oseb; snemanje rizikov; snemanje in ocena škode; intelektualne ter tehnične storitve v zvezi z zavarovalnimi posli;
posredovanje na področju prometa blaga in
storitev in nepremičnin; storitve čiščenja poslovnih stavb in poslovnih prostorov, stanovanj, fizičnim in pravnim osebam; gostinstvo in prenočišča; kampi; organiziranje
in posredovanje pri organiziranju potovanj,
turističnih aranžmajev; storitve reklame in
ekonomske propagande; založniška dejavnost; predelava plastičnih mas; proizvodnja: eteričih olj, lesene embalaže, papirnate
embalaže.
Rg-22061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13896 z dne 28. 2. 1995 pri

Rg-22067
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14155 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa Mizarstvo Ig, p.o., Ig pri
Ljubljani št. 183, sedež: Ig pri Ljubljani
št. 183, Ig pri Ljubljani, pod vložno št.
1/00505/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 514416
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Virant Franc, razrešen 31. 8. 1994;
zastopnik Piškurič Josip, imenovan 1. 9.
1994, Ig pri Ljubljani, Ig 241/b, kot v.d.
direktorja zastopa podjetje, kot vršilec dolžnosti brez omejitve, pooblaščen je sklepati
pogodbe o prodaji blaga in storitev neomejeno, pogodbe o nakupu reprodukcijskega
materiala v skladu s planom. Pooblaščen je
sklepati pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, razen v primerih, v katerih
vrednost presega 20% poslovnega sklada
podjetja, ko je potrebno soglasje delavskega sveta ali opredelitev v planu oziroma
investicijskem programu.
Rg-22070
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14267 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje Litostroj – Tovarna turbin, d.o.o., Litostrojska cesta 40,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5447097
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stalowsky Stane, dipl. oec., razrešen
23. 8. 1994; direktor Hajdinjak Pavao, dipl.
oec., imenovan 24. 8. 1994, Ljubljana, Brilejeva 19, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-22337
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09835 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TOMIS, d.o.o., Podjetje za
prodajo in proizvodnjo, Ljubljana, Dolenjska cesta 73, Ljubljana, pod vložno št.
1/15860/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5688728
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Struna Anton, Ljubljana,

Rg-22348
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09932 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa L-MARKT, podjetje za
proizvodnjo, posredništvo, trgovino in zunanjetrgovinske posle, d.o.o., Škofljica,
Ulica bratov Zakrajšek 6, Škofljica, pod
vložno št. 1/22126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5793661
Osnovni kapital: 1,578.010 SIT
Ustanovitelja: Lampret Aleš, Šentvid pri
Stični, Ulica bratov Zakrajšek 6, vstop
19. 3. 1993, vložek 871.096 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lampret Lavrencij, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 161, vstop
19. 5. 1994, vložek 706.914 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22365
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11744 z dne 19. 7. 1995
pri subjektu vpisa PRISLAN, prevozno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Dol pri Ljubljani, Beričevo 14, Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/22957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5776422
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prislan Roman, Laško,
Trubarjevo nabrežje 3, vstop 23. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-22403
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17885 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTER PRESS, založništvo
in grafika, d.o.o., Ljubljana, Bratovševa
ploščad 38, sedež: Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22622/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanovitelja, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5758963
Firma: OXIS, d.o.o., Načrtovanje, trgovina in vzdrževanje, Bratovševa ploščad 28, Ljubljana
Skrajšana firma: OXIS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Bratovševa ploščad
28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vodopivec Majda, izstop
30. 11. 1994; Petrovič Nino, Ljubljana, Bratovševa ploščad 28, vstop 30. 11. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petrovič Nino, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Vodopivec Majda, razrešena 30. 11.
1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo
in živinorejo brez veterinarskih storitev; 221
Založništvo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 741 Pravne, računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923
Druge razvedrilne dejavnosti.

salo v sodni register tega sodišča spremembo firme in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo sedeža in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5824591
Firma: BOGATAJ & ALGOL, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o., Višnja Gora, Partizanska c. 20
Skrajšana firma: BOGATAJ & ALGOL, d.n.o., Višnja Gora
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Višnja Gora, Partizanska c. 20
Ustanovitelja: Bogataj Marjetka, vstop
14. 6. 1993 in Bogataj Boštjan, vstop 17. 5.
1994, oba Višnja Gora, Partizanska c. 10,
vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-22405
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18392 z dne 21. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5884888
Firma: ELEKTRIK – KOŠIR in družbenik, servisne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ELEKTRIK – KOŠIR
in družbenik, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Brezovica, Dragomer, Mirna
pot 12
Ustanovitelja: Košir Anton in Košir
Cvetka, oba Brezovica, Dragomer, Mirna
pot 12, vstopila 27. 12. 1994, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košir Anton, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov.
Rg-22417
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02926 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa C.S.M.T., Podjetje za svetovanje, marketing in tehnologijo, d.o.o.,
Zaloška 147, Ljubljana, sedež: Zaloška
147, Ljubljana, pod vložno št. 1/06329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5698260
Ustanovitelj: Šubic Miran, Ljubljana,
Rimska cesta 14, vstop 27. 3. 1995, vložek
309.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ZIR PFS, d.o.o., izstop 27. 3. 1995; Rehar
Lidija, izstop 27. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 511
Posredništvo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-22468
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09780 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ALGOL, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Slomškova 11, sedež: Slomškova 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23997/00 vpi-

Rg-22472
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09796 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa M. ŽUST, Podjetje za trgovino na drobno in debelo, d.o.o., Ljubljana, Erjavčeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/13278/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5522170
Firma: M. ŽUST & Co., Podjetje za
trgovino na drobno in debelo, d.n.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: M. ŽUST & Co., d.n.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Žust Marjeta, Ljubljana,
Erjavčeva 6, vstop 8. 8. 1991, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Bulc Primož, Ljubljana, Cesta v
Mestni log 60, vstop 24. 5. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Rg-22494
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10003 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CESTOGRADNIK, Podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, trgovino
in turizem, Ljubljana, d.o.o., Središka 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18240/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5617600
Osnovni kapital: 1,630.380 SIT
Ustanovitelj: Jankovič Janez, Ljubljana,
Črna vas 331, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,630.380 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22495
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10007 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COLOROPTICA, d.o.o., fotografsko podjetje, Novo Polje XII/7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5622492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
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kurist Mulej Aleš, imenovan 23. 5. 1994,
Ljubljana, Neubergerjeva 25.

ljana, Linhartova 5, sedež: Linhartova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16154/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5575931
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Janez, Grosuplje, Pod gozdom III/22, vstop 7. 12. 1991,
vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Habjan Tatjana, Grosuplje, Pod
gozdom III/22, vstop 7. 12. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Bogdana, Ljubljana, Linhartova
5, vstop 7. 12. 1991, vložek 380.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22576
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03720 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa A PARTNER, Agencija za
zavarovalne storitve in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 3, sedež:
Brodarjev trg 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/24248/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa Srg št. 11724/94 zaradi spremembe firme s temile podatki:
Matična št.: 5787432
Firma: A PARTNER, družba za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 3.

Rg-22498
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10019 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa WPS, trgovsko podjetje,
proizvodnja, export-import, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 28, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5394368
Osnovni kapital: 2,562.999 SIT
Ustanovitelji: Prezelj Alenka, Ljubljana,
Prušnikova ul. 13, vstop 1. 6. 1990, vložek
854.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prezelj Aleš, Ljubljana, Savlje 36b, vstop
1. 6. 1990, vložek 854.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prezelj Andrej, Ljubljana, Dolenjska cesta 28, vstop 28. 12. 1993,
vložek 854.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22502
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10043 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IGLU ŠPORT, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 88, Ljubljana, pod vložno št.
1/10215/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5448212
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Škerl Matej, Ljubljana,
Gabrščkova 28, vstop 22. 10. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trobec Marko, Ljubljana, Zelena pot 9,
vstop 22. 10. 1990, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22520
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10118 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FINANCAR, računovodsko
finančni servis, d.o.o., Cerknica, Peščenk
29, sedež: Peščenk 29, Cerknica, pod vložno št. 1/09518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5434165
Osnovni kapital: 1,532.875,10 SIT
Ustanoviteljica: Kavčič Miroslava, izstop 30. 4. 1994; Telič Slavka, Cerknica,
Peščenk 29, vstop 1. 8. 1990, vložek
1,532.875,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kavčič Miroslava, razrešena 30.
4. 1994; direktorica Telič Slavka, imenovana 30. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-22544
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10213 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FIN EM, družba za finančni inženiring in marketing, d.o.o., Ljub-

Rg-22548
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10218 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TERMAG, podjetje za zastopanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Poljska 2, sedež: Poljska 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15247/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5553474
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Usmiani Iris, Rijeka, Rastočine 5, vstop 19. 12. 1991, vložek
377.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lukanovič Miljenko, Lovran, M. Tita 45,
vstop 19. 12. 1991, vložek 1,133.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Usmiani Iris, razrešena 25. 5.
1994 in imenovana za prokuristko, zastopnik Lukanovič Miljenko, razrešen 25. 5.
1994 in imenovan za prokurista; direktor
Lukanovič Igor, imenovan 25. 5. 1994, Lovran, M. Tita 45, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-22554
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11812 z dne 28. 6. 1995
pri subjektu vpisa THETA, razvoj in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Podmilščakova 26, sedež: Podmilščakova 26, Ljubljana, pod vložno št. 1/10845/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5463645
Firma: THETA, raziskave, energetika,
meritve in inovacije, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Boletova 35
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjan Frančišek, izstop
22. 5. 1994; Zgonik Miran, Ljubljana, Ziherlova 4, vstop 11. 1. 1991, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bizjan Frančišek, razrešen 22. 5.
1994; zastopnik Zgonik Miran, razrešen
23. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22606
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09512 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AS INTERIEUR, Podjetje
za planiranje in prodajo, d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom VI/32, Grosuplje, pod
vložno št. 1/19185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5630959
Osnovni kapital: 1,512.275,20 SIT
Ustanovitelj: Jošt Franjo Vinko, Grosuplje, Pod gozdom VI/32, vstop 22. 6. 1992,
vložek 1,512.275,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-22626
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09511 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GRENA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitveno dejavnost, d.o.o., Tovarniška 9, Ljubljana, sedež: Tovarniška 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15584/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5575656
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Breskvar Tiller Janez, in
Breskvar Tiller Olga Simona, oba Ljubljana, Ob Zeleni jami 19a, vstopila 7. 2. 1992,
vložila po 752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22631
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09608 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ZASTORČEK, podjetje za
dekoracijo in opremo prostorov, d.o.o.,
Notranje Gorice, Mavsarjeva 28, sedež:
Mavsarjeva 28, Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/23397/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5776899
Osnovni kapital: 1,608.524,47 SIT
Ustanoviteljica: Mandelj Albina, Notranje Gorice, Mavsarjeva 28, vstop 3. 6. 1993,
vložek 1,608.524,47 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-22636
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09411 z dne 6. 6. 1995 pri
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subjektu vpisa AKUM, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, montažo in popravila,
Komenskega 34, Ljubljana, do.o., sedež:
Komenskega 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/07984/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5398282
Osnovni kapital: 2,857.160 SIT
Ustanovitelj: Grajzar Marjan, Ljubljana,
Komenskega 34, vstop 17. 7. 1990, vložek
2,857.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22666
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14137 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ASMARK, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Saveljska 85, sedež: Saveljska 85, Ljubljana, pod vložno št. 1/10245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5448468
Firma: ASMARK, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: ASMARK, d.o.o.,
Kamnik
Sedež: Kamnik, Žebljarska 5
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize.

vložno št. 1/12054/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5481295
Osnovni kapital: 1,549.550 SIT
Ustanovitelj: Juvan Mirko, Zagorje ob
Savi, Vinska cesta 4, vstop 12. 4. 1991,
vložek 1,549.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22661
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11367 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SIMFRA, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Žorgova 28, sedež: Žorgova 28, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5468361
Osnovni kapital: 1,829.350 SIT
Ustanovitelja: Klopčič Simon, Ljubljana, Ane Ziherlove 10, vstop 25. 1. 1991,
vložek 914.675 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pirc Frančiška, Ljubljana, Žorgova
28, vstop 25. 1. 1991, vložek 914.675 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22662
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12952 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES D.F.I.,
družba za financiranje 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 spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5526639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Habjan Bogdan, razrešen 31. 5. 1994;
zastopnik Kobal Djordja, imenovan 1. 6.
1994, Ljubljana, Einspielerjeva 20, zastopa
družbo z omejitvami pri sklepanju pogodb
in opravljanju drugih dejanj: pogodb o nakupu, prodaji ter obremenitvi nepremičnin,
ki jih sklepa po predhodnem soglasju
skupščine; pogodb o investicijskih naložbah, katerih vrednost presega 100.000 DEM,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, katere sklepa po predhodnem soglasju upravnega odbora oziroma
skupščine; pogodb o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih pogodb nad vrednostjo 250.000 DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem soglasju upravnega odbora; pogodb o najemanju in dajanju dolgoročnih kreditov in garancijskih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem soglasju upravnega odbora oziroma skupščine; ter drugih pogodb oziroma
pravnih poslov, katerih vrednost presega
1,000.000 DEM, v tolarski protivredosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, katere
sklepa po predhodnem soglasju upravnega
odbora.

Rg-22712
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11336 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PLANINA, Podjetje za predelavo plastike in kovin, družba z omejeno odgovornostjo, Grosuplje, Stritarjeva
6, sedež: Stritarjeva 6, Grosuplje, pod
vložno št. 1/05801/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5341116
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Peter, Grosuplje,
Stritarjeva 6, vstop 1. 3. 1990, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22714
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11339 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PRI CVEKU, podjetje za
proizvodnjo kovinskih izdelkov, transport, trgovino, gostinstvo in vzdrževanje
objektov, d.o.o., Zagorje ob Savi, Vinska
4, sedež: Vinska c. 4, Zagorje ob Savi, pod

Rg-22728
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18876 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa STUDIO, podjetje za uvoz
in prodajo optičnih pripomočkov, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Rožnik 17, sedež: Cesta na Rožnik 17, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5341124
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sajko Vida, Ljubljana,
Cesta na Rožnik 17, vstop 28. 2. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Rg-22731
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12905 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RIBARSTVO, export-import Ljubljana, d.o.o., Slovenska 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20230/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5687357
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Emona ribarstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 17, vstop 20. 9. 1992,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohovič Josip, Moščenička Draga,
Aleja Slatnika br. 12, vstop 20. 9. 1992,
vložek 382.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohovič Robert, Moščenička Draga,
Aleja Slatnika br. 12, vstop 20. 9. 1992,
vložek 344.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohovič Boris, Moščenička Draga,
Moščenice 32, vstop 21. 1. 1993, vložek
38.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22735
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06279 z dne 21. 6. 1995 pri
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subjektu vpisa AC-trade, zastopanje, posredovanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Herbersteinova 14, sedež: Herbersteinova 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/05144/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5352860
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čretnik Anton, Maribor,
Regentova ulica 9, vstop 22. 2. 1990, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stanković Boro, Pula, Ljudevita Posavskog 22, vstop 10. 2. 1993, vložek 675.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čretnik Dejan, Maribor, Regentova 9, vstop 10. 2.
1993, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

z zakonom o gospodarskih družbah spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5406293
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gošnik Jurij, Grosuplje,
Pod gozdom III/24, vstop 29. 1. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osnovni kapital: 1,500.045 SIT
Ustanovitelja: Kaučič Franc, LjubljanaMoste, Bratov Rozmanov 10, vstop 6. 6.
1991, vložek 56.283 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jordan Miro, Ljubljana, Vošnjakova 4, vstop 6. 6. 1991, vložek 1,443.762
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-22748
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09470 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VENIA, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Trbovlje,
Partizanski vrh 27, sedež: Partizanski vrh
27, Trbovlje, pod vložno št. 1/12123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in firme s temile podatki:
Matična št.: 5494001
Firma: VENIA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Trbovlje, Partizanski vrh 27
Skrajšana firma: VENIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanoviteljica: Špitalar Simona, Trbovlje, Partizanski vrh 27, vstop 22. 3. 1991,
vložek 1,667.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22751
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09508 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PNEVMOTEX, proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Gorjančeva 17/a, sedež: Gorjančeva 17/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10050/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5445574
Osnovni kapital: 1,720.847 SIT
Ustanovitelja: Saje Ladislav in Saje
Alenka-Danica, oba Ljubljana, Gorjančeva
17a, vstopila 5. 12. 1990, vložila po
860.423,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Saje Ladislav, imenovan 22. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-22752
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09518 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOMARINA, podjetje
za izdelavo, opremljanje in vzdrževanje
vozil in plovil, d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom III/24, sedež: Pod gozdom III/24,
Grosuplje, pod vložno št. 1/05096/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev

Rg-22821
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09606 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JAMA DESIGN, Design,
tisk, marketing, trgovina, Ljubljana,
d.o.o., Vodnikova 181b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5730520
Osnovni kapital: 1,757.485 SIT
Ustanovitelj: Jama Franc, Ljubljana,
Vodnikova 181b, vstop 19. 3. 1993, vložek
1,757.485 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22824
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06282 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KRAJINA, d.o.o., Trgovsko podjetje, Krka 19, Krka, sedež: Krka
19, Krka, pod vložno št. 1/04436/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5318980
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bregar Ciril, vložek
1,479.000 SIT, Bregar Rajko, vložek 10.500
SIT in Bregar Milena, vložek 10.500 SIT,
vsi Krka, Krka 19, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-22841
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09718 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AMIA, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Jevnica 6, Kresnice, sedež: Jevnica 6, Kresnice, pod vložno
št. 1/11841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5481457
Osnovni kapital: 1,667.600 SIT
Ustanoviteljica: Šarbek Vesna, Kresnice, Jevnica 6, vstop 21. 1. 1991, vložek
1,667.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22848
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17624 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA ISI, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, sedež: Stegne 27, Ljubljana, pod vložno št. 1/10079/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo deležev s temile podatki:
Matična št.: 5446422

Rg-22854
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09626 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TRAPO, trženje, raziskave, poslovne storitve, Ljubljana, d.o.o.,
Kebetova 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/03280/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5345928
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Juren Andrej, Ljubljana,
Brilejeva 16, vstop 3. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skubic Tomaž, izstop 18. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Juren Andrej, razrešen 18. 5. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Skubic Tomaž,
razrešen 18. 5. 1994.
Rg-22867
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11348 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TROODOS, Podjetje za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o., Topniška 19, Ljubljana, sedež: Topniška 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21339/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5759137
Osnovni kapital: 1,507.270 SIT
Ustanoviteljica: Lahajnar Veronika,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, vstop 27.
3. 1992, vložek 1,507.270 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22871
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06368 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ARDECO, podjetje za projektiranje in dekoracijo, d.o.o., Ljubljana, Ob žici 5, sedež: Ob žici 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16457/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5590124
Firma: ARDECO, podjetje za projektiranje in dekoracijo, d.o.o., Šturmova 25,
Šmartno pod Šmarno goro
Sedež: Šmartno pod Šmarno goro,
Šturmova 25
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Igor, Šmartno pod
Šmartno goro, Šturmova 25, vstop 11. 3.
1992, vložek 1,522.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

izvodnja sredstev za lepljenje; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832

Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-22874
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12781 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PNEUMATIC CENTER,
trgovsko podjetje, storitve in proizvodnja, d.o.o., Kamnik, Vrhpolje 224, sedež
Vrhpolje 224, Kamnik, pod vložno št.
1/04374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo družbenikov in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5326095
Firma: PNEUMATIC CENTER, trgovsko podjetje, storitve in proizvodnja, d.d.,
Kamnik
Skrajšana firma: PNEUMATIC CENTER, d.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kamnik, Perovo 27
Osnovni kapital: 37,700.000 SIT
Ustanovitelji: Sitar Janez, vložek
18,850.000 SIT, vstop 9. 1. 1990; Sitar Barbara, vložek 9,425.000 SIT; Sitar Ivo, vložek 3,770.000 SIT; Sitar Marko, vložek
3,770.000 SIT in Sitar Rok, vložek
1,885.000 SIT, vsi vstopili 1. 6. 1994, vsi
Kamnik, Vrhpolje 224, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-22875
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02741 z dne 12. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5903521
Firma: ALLMEX, Podjetje za trgovino
in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALLMEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zadobrovška cesta
67/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferjančič Ladislav, Ljubljana, Zadobrovška cesta 63/a, vstop 22. 5.
1995, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gajšek Janez, Murska Sobota, Kocljeva 6, vstop 22. 5. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ferjančič Ladislav, imenovan 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2462 Pro-

Rg-22878
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06394 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GAJCOM, storitve, tehnika, d.o.o., Ljubljana, Menardova 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22594/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov in osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5786312
Osnovni kapital: 1,869.392 SIT
Ustanovitelja: Kaltnekar Robert, Ljubljana, Menardova 31, vstop 2. 4. 1993, vložek 934.696 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cajhen Darja, Kamnik, Perovo 10, vstop
11. 5. 1994, vložek 934.696 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22880
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06322 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ASTOL, podjetje za storitve, trgovino in obrt, d.o.o., Trata VII/22,
Kočevje, sedež: Trata VII/22, Kočevje,
pod vložno št. 1/21366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5720931
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Loparec Miran, Kočevje,
Trata VII/22, vstop 15. 12. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22895
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17615 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DOMUS – ARS VIVENDI,
založništvo, publikacije in promocija,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, deležev, osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5662346
Firma: ARS VIVENDI, založništvo,
publikacije in promocija, d.o.o.
Skrajšana firma: ARS VIVENDI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: DOMUS, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 2, vstop 17. 2. 1992, vložek 244.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bulc Tatjana, Ljubljana, Ižanska 127,
vstop 12. 11. 1992, vložek 38.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pelko Nataša,
Ljubljana, Štihova 6, vstop 12. 11. 1992,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šivec Marjana, Ljubljana, Ižanska
135, vstop 12. 11. 1992, vložek 38.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mušič Vesna,
Ljubljana, Triglavska 21, vstop 12. 11. 1992,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
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varja; Tomažič Sonja, Ljubljana, Brilejeva
7, vstop 12. 11. 1992, vložek 314.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vodušek Nada,
Ljubljana, Pasterkova 9, vstop 12. 11. 1992,
vložek 151.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zdravko Duša, Ljubljana, Derčeva 37,
vstop 12. 11. 1992, vložek 63.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jamnik Renata,
Videm-Dobrepolje, Mala Ilova gora 14,
vstop 12. 11. 1992, vložek 113.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tanko Marija,
Ljubljana, Ižanska 142/c, vstop 12. 11.
1992, vložek 54.665 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stanič Marija, Ljubljana, Rimska 8, vstop 12. 11. 1992, vložek 151.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vranovič
Dragica, Ljubljana, Krakovska 33, vstop
12. 11. 1992, vložek 7.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Garbas Ana Marija, Grosuplje, Malo Mlačevo 10, vstop 12. 11.
1992, vložek 7.333 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hozjan Tadeja, Ljubljana, Stožice 45b, vstop 12. 11. 1992, vložek 7.333
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blaha Lidija, Ljubljana Šmartno, Zg. Gameljne 42a,
vstop 12. 11. 1992, vložek 27.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Weiss Renata,
Ljubljana, Gotska 9, vstop 12. 11. 1992,
vložek 27.580 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pohar Vanja, Ljubljana, Mestni trg
17, vstop 23. 12. 1994, vložek 22.420 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SOCIUS družba za svetovanje, inženiring in založništvo,
d.d., Ljubljana, Tržaška 132, vstop 23. 12.
1994, vložek 84.002 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Stanič Marija, imenovana 23. 12.
1994.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov.

NE – KOMERCIALNO PODJETJE
KOPO d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98,
sedež: Gerbičeva 98, Ljubljana, pod vložno št.1 /09651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5434530
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-22940
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12316 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MIPEX, Podjetje za marketing, inženiring, proizvodnjo, trgovino
in izvoz-uvoz neživilskih in živilskih proizvodov, d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve
91, sedež: Malči Beličeve 91, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5507723
Osnovni kapital: 1,617.520 SIT
Ustanovitelja: Jarc Franc in Jarc Aleš,
oba Ljubljana, Malči Beličeve 91, vstopila
15. 7. 1991, vložila po 808.760 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za predvajanje
zvoka in slike; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5 153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-

Rg-22897
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16425 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZAR-

Rg-22905
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/06249 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PAGI, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Soteska 3, Kamnik, sedež: Soteska
3, Kamnik, pod vložno št. 1/23881/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5814979
Firma: KMETIJA AG, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo,
d.o.o., Komenda
Skrajšana firma: KMETIJA AG, d.o.o.,
Komenda
Sedež: Komenda, Moste 99
Osnovni kapital: 9,206.611,80 SIT
Ustanovitelj: Pavrič Igor, izstop 6. 5.
1994; Gašperlin Alojzij, Komenda, Moste
99, vstop 6. 5. 1994, vložek 9,206.611,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavrič Igor, razrešen 6. 5. 1994; direktor Gašperlin Alojzij, imenovan 6. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se spremeni in dopolni, tako
da po novem glasi: proizvodnja kovinske,
tekstilne in usnjene galanterije; pridelava in
predelava industrijskih rastlin, gob, zelenjave in cvetja; pridelava vseh vrst semen za
poljedelstvo; odkup in prodaja kmetijskih
pridelkov; pridelava, predelava in prodaja
sadja in sadnih sadik; perutninarstvo, reja
polžev, zajcev in drugih malih in domačih
živali; proizvodnja krmil za živino; vrtnarstvo in cvetličarstvo; trgovina na debelo
in drobno z živili in neživilskimi izdelki;
komisijska, pomična, terenska in konsignacijska prodaja živil in neživilskih izdelkov;
posredovanje in zastopanje pri prometu blaga in storitev v domovini in tujini; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; agencijske storitve;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu in mednarodnem cestnem prometu; notranja in mednarodna špedicija; rent-a-car;
avtomehanične, avtoličarske, kleparske in
vulkanizerske storitve; storitve avstopralnice; storitve turističnih uradov in agencij,
turistično posredovanje ter storitve kmečkega turizma; gostinske storitve prehrane in
nastanitve ter druge gostinske storitve kot
so bari, gostilne, bifeji in kavarne; zastopanje podjetij.
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lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 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 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 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-22976
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02202 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5899150
Firma: KOTENA, d.o.o., družba za
čiščenje, trgovino in storitve, Kvedrova
26, Ljubljana
Skrajšana firma: KOTENA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kvedrova 26
Osnovni kapital: 1,500.236 SIT
Ustanoviteljica: Ternovec Kos Alenka,
Ljubljana, Kvedrova 26, vstop 20. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ternovec Kos Alenka, imenovana
20. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanoviteljica: Dolinar Vida, Ljubljana, Vojkova cesta 77, vstop 15. 12. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22942
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12389 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AGENS-ENGINEERING,
Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino,
projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 2, sedež: Polanškova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5505747
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Davidović Ivana in Davidović Dušan, oba Ljubljana, Polanškova 2,
vstopila 30. 8. 1991, vložek 762.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22989
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11044 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DOLLY, storitve, trgovina,
agencija, d.o.o., Ljubljana, Hošiminhova
5, sedež: Hošiminhova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5729602
Firma: DOLLY, storitve, trgovina,
agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOLLY, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vojkova cesta 77
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT

Rg-23102
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09033 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KERA-TRADE, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 24, sedež: Cesta 9.
avgusta 24, Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/05157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5333091
Firma: KERA-TRADE, Trgovina in
storitve, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 24
Skrajšana firma: KERA-TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolar Dušan, Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 24, vstop 29. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolar Jožica, izstop 16. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Dolar Jožica, razrešena 16. 5. 1994.
Rg-23111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07250 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa METEX, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5552737
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bošnjakov Vjekoslav, Vukovar, Tovarnik, Gajeva 7, vstop 23. 12.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Erman Silva, imenovana 20. 5.
1994, Ljubljana, Dražgoška ulica 4.
Rg-23124
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07267 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FORTUNA, Podjetje za
marketing, inženiring, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Pestotnikova 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/08472/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5408687
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinko Janez in Marinko Zdenka, oba Ljubljana, Pestotnikova 4,
vstopila 4. 8. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi na: trgovinske storitve; poslovne storitve; gostinske storitve
prehrane in nastanitve; čiščenje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih prostorov;
transportne storitve; proizvodnja električnih strojev in aparatov.
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Dejavnost odslej glasi: marketing; inženiring; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi izdelki; posredništvo v prometu z neživilskimi izdelki; komisijska
prodaja neživilskih izdelkov; turistično posredovanje; servisne storitve; storitve v
gradbeništvu; trgovinske storitve; poslovne storitve; gostinske storitve prehrane in
nastanitve; čiščenje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih prostorov; transportne
storitve; proizvodnja električnih strojev in
aparatov.

dročja računalništva in informacijskih sistemov.
Dejavnost odslej glasi: raziskovalno razvojne storitve, zlasti: izdelava in trženje informacijskih orodij ter svetovanje in inženiring pri izgradnji računalniško zasnovanih
informacijskih sistemov, uvajanje in vzdrževanje informacijskih sistemov, izvajanje
in trženje računalniških storitev, raziskovalno razvojna dejavnost s področja informatike; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi, vozili, deli in priborom;
zastopniške, agencijske, posredniške in komisijske storitve v trgovini; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; finančni inženiring; računovodski inženiring;
knjigovodske storitve in storitve obdelave
podatkov; storitve reklame in ekonomske
propagande; izobraževanje s področja računalništva in informacijskih sistemov.

subjektu vpisa OBNOVA, inženiring, Ljubljana, Škofova 7, d.o.o., sedež: Škofova
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/02274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289017
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 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 nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-23140
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10622 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa OSTRIŽ, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Škofljica, Smrjene
124, Škofljica, pod vložno št. 1/12882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5507588
Osnovni kapital: 1,555.334 SIT
Ustanovitelja: Milanović Aleksander,
Ljubljana, Zofke Kvedrove 16, vstop 22. 6.
1991, vložek 777.667 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Milanović-Blatnik Radmila,
Ljubljana, Marinkov trg 7, vstop 22. 6. 1991,
vložek 777.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23145
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09021 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRIS – KOVAČIČ, projektiranje informacijskih sistemov, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12188/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5487579
Osnovni kapital: 1,992.900 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Andrej, vložek
1,395.000 SIT; Kovačič Justina, Kovačič
Matic in Kovačič Helena, vložili po 199.300
SIT, vsi Ljubljana, Clevelandska 21, vstopili 13. 2. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kovačič Andrej, razrešen 20. 5. 1994 in
imenovan za prokurista; zastopnica Kovačič Justina, razrešena 20. 5. 1994 in imenovana za direktorico, ki za sklenitev vseh
pravnih poslov v vrednosti nad 10.000 DEM
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla
potrebuje soglasje skupščine.
Dejavnost družbe se zoži za: raziskovalno razvojne storitve v gospodarskih dejavnostih.
Dejavnost družbe se razširi za: raziskovalno razvojne storitve; trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi proizvodi, vozili,
deli in priborom; zastopniške, agencijske,
posredniške in komisijske storitve v trgovini; ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; finančni inženiring; računalniški
inženiring; knjigovodske storitve in storitve
obdelave podatkov; storitve reklame in ekonomske propagande; izobraževanje s po-

Rg-23183
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09002 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa M 3, Projektiranje in izdelava reklamne, svetlobne in elektroakustične tehnike, d.o.o., Ljubljana, Staničeva 1, sedež: Staničeva 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02710/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo naslova ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5297265
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Mučič Miran, Ljubljana,
Ulica bratov Babnik 24, vstop 27. 9. 1989,
vložek 752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mučič Marij, Ljubljana, Rojčeva ul.
15, vstop 27. 9. 1989, vložek 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23189
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11031 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZEPOS, Storitve, d.o.o.,
Bernekerjeva 35, Ljubljana, sedež: Bernekerjeva 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/20390/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5687349
Firma: ZEPOS ŠKERBEC in partnerji, Storitve, d.n.o., Ljubljana, Bernekerjeva 35
Skrajšana firma: ZEPOS ŠKERBEC in
partnerji, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Škerbec Marjan, Ljubljana, Bernekerjeva ul. 40, vstop 2. 11. 1992,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Sajevic Vekoslav, Ljubljana, Linhartova 82, vstop 30. 5.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-23199
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03008 z dne 11. 7. 1995 pri

Rg-23256
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09035 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AX, Proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o., Ljubljana, C.
XVIII/1, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/07503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5393841
Firma: AX, elektronika, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,870.000 SIT
Ustanovitelji: Trtnik Boris, LjubljanaPolje, Polje, Cesta XVIII/1, vstop 14. 6.
1990, vložek 607.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Selan Dragan, Dobrunje, Sostrska 43c, vstop 10. 1. 1991, vložek 607.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorčič
Stanislav, Ljubljana, Šmartinska 49, vstop
10. 1. 1991, vložek 656.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Selan Dragan, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot pomočnik direktorja.
Rg-23283
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08967 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZOZY, podjetje za storitve, trgovino, zastopanje, izvoz in uvoz,
d.o.o., Viška c. 11, Ljubljana, sedež: Viška
c. 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/23850/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5769574
Osnovni kapital: 1,503.640 SIT
Ustanovitelj: Jereb Andrej, Ljubljana,
Kantetova 66, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,503.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08728 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZIKO, Export-import,
d.o.o., Ljubljana, Titova 101a, sedež: Titova 101a, Ljubljana, pod vložno št.
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1/16403/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5606837
Firma: ZIKO, Export-import, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 81
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanoviteljica: Malnar Irena, Ljubljana, Prušnikova 81, vstop 13. 3. 1991, vložek 1,768.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

zor farmske vzreje; organizacija, vodenje
tečajev, predavanj, seminarjev; cenitve in
izvedeniška mnenja s področja lastne dejavnosti; lastna ali kooperantska proizvodnja
živilskih in neživilskih proizvodov; gostinstvo in turizem; ekonomske in finančne
knjigovodske, pravne, organizacijske in tehnološke storitve ter svetovanje; storitve reklame in propagande; zastopanje in posredovanje ter komercialni posli v prometu blaga in storitev; špediterske in transportne storitve; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi.

posredovanje zavarovanj, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5
Skrajšana firma: Adriatic-Zara, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Baš Stanislav, izstop
31. 5. 1995; Prostran Majda, Ljubljana, Belokranjska ulica 10, vstop 31. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Baš Stanislav, razrešen 31. 5. 1995; direktorica Prostran Majda, imenovana 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-23288
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08830 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa URSULA, trgovina, marketing, zastopstvo, Mlinska pot 23, Ljubljana, pod vložno št. 1/05058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5351731
Firma: URSULA, trgovina, marketing,
zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Mlinska
pot 23
Skrajšana firma: URSULA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,520.413 SIT
Ustanovitelja: Margan Igor, Murska Sobota, Ulica 17. oktobra 7, vstop 27. 12. 1989,
vložek 760.206,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Margan Ursula, Ljubljana, Mlinska pot 12, vstop 27. 12. 1989, vložek
760.206,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štamberger-Miloševič Danijela, izstop
4. 3. 1994.
Rg-23291
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08757 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa VEGRALDA, Podjetje za
proizvodnjo, storitve, svetovanja, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Komenda,
Čebuljeva 2, sedež: Čebuljeva 2, Komenda, pod vložno št. 1/13598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5533554
Firma: VEGRALDA, Podjetje za proizvodnjo, storitve, svetovanja, notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Komenda
Skrajšana firma: VEGRALDA, d.o.o.,
Komenda
Osnovni kapital: 2,849.000 SIT
Ustanovitelj: Velkovrh Božidar, Komenda, Čebuljeva 2, vstop 10. 10. 1991, vložek
2,849.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se dopolni z: lastna in
kooperantska proizvodnja, gojenje, odkup
in predelava kopenskih polžev ter nadzor
farmske vzreje; organizacija, vodenje tečajev, predavanj, seminarjev; cenitve in izvedeniška mnenja s področja lastne dejavnosti.
Odslej se dejavnost družbe glasi: lastna
in kooperantska proizvodnja, gojenje, odkup in predelava kopenskih polžev ter nad-

Rg-23292
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02105 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CLEANING, podjetje za
storitveno in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Potrčeva 10, sedež: Potrčeva
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/14993/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5554039
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Madon Marko, razrešen 14. 4. 1995;
direktor Madon Matjaž, imenovan 14. 4.
1995, Ljubljana, Potrčeva 10, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah;
526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-23293
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03098 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POLŽEK, Podjetje za gojitev in prodajo polžev, d.o.o., Gorica 33,
Moravče, sedež: Gorica 33, Moravče, pod
vložno št. 1/16652/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5595584
Firma: Adriatic-Zara, zastopanje in

Rg-23310
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11076 z dne 11. 4. 1995
pri subjektu vpisa KENK, Proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tacenska 81, Ljubljana-Šentvid, pod vložno št. 1/22253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5759978
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Kenk Ljubomir, Ljubljana, Linhartova 62, vstop 24. 3. 1993, vložek 1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23312
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09022 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ILEX IMPEX, Podjetje za
upravljanje notranje in zunanje trgovine, uvoz in izvoz ter druge storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Litijska 161, sedež: Litijska
161, Ljubljana, pod vložno št. 1/22694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5759196
Osnovni kapital: 1,508.350 SIT
Ustanovitelj: Kocmur Luis Sebastian,
Ljubljana, Puhova 1, vstop 5. 5. 1993, vložek 1,508.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23319
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03655 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SPORTSTUDIO, Podjetje
za šport in rekreacijo, d.o.o., Ljubljana,
Gortanova 22, sedež: Gortanova 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02382/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
popravo sklepa z dne 8. 3. 1995 s temile
podatki:
Matična št.: 5292077
Osnovni kapital: 5,258.000 SIT
Ustanovitelj: Knaus Daniel, Stara Cerkev, Konca vas 21, vstop 30. 9. 1989, vložek 5,258.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-23323
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03064 z dne 22. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26444/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5908418
Firma: GREGORKA in ostali, izdelava
in servis elektronskih naprav, d.n.o., Notranje Gorice
Skrajšana firma: GREGORKA in ostali, d.n.o., Notranje Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Notranje Gorice, Nova pot 120,
Vnanje Gorice
Ustanovitelja: Gregorka Rafko in Gregorka Milena, oba Notranje Gorice, Nova
pot 120, Vnanje Gorice, vstopila 26. 5. 1995,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gregorka Rafko, imenovan 26. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051
Prizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-

nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

prodaji raznovrstnih izdelkov; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-23328
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02017 z dne 18. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5898668
Firma: TEMPUS BABNIK, družba za
ekonomsko svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: TEMPUS BABNIK,
k.d., Vodnikova 171a
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 171a
Osnovi kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Babnik Marija, vložek 900
SIT, odgovarja s svojim premoženjem; Babnik Franc, vložek 100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, oba Ljubljana, Vodnikova 171a,
vstopila 6. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Babnik Marija, imenovana 6. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-23347
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02213 z dne 5. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26266/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5899184
Firma: Vidmar M, posredovanje in svetovanje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: Vidmar M, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Cesta na Vrhovce
21
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Marjan, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Vidmar Nadja, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba Ljubljana, Opekarska 9b, vstopila 13. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidmar Marjan, imenovan 13. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5119 Posredništvo pri

Rg-23382
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09023 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FU HUA, Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 45, Ljubljana, pod vložno št. 1/20348/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, zastopnika, naslova ustanoviteljev
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5686679
Sedež: Ljubljana, Pavšičeva 4
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Yank Wei Fu in Lu Hua
Guang, oba Ljubljana, Pavšičeva 4, vstopila
11. 9. 1992, vložila po 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Vene Miroslava, imenovana 23. 5.
1994, Mokronog, Martinja vas pri Mokronogu 31.
Rg-23388
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10973 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KNAPI, Proizvodnja, trgovina, kooperacija, d.o.o., Trbovlje, Novi
dom 26, sedež: Novi dom 26, Trbovlje,
pod vložno št. 1/09414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5438616
Osnovni kapital: 12,790.000 SIT
Ustanovitelj: Goznikar Jožef, Trbovlje,
Novi dom 26, vstop 29. 10. 1990, vložek
12,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23920
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10652 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LIKAR, podjetje za poslovno in finančno svetovanje, d.o.o., Bevke 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10632/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, firme, deležev ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5465818
Sedež: Vrhnika, Bevke 5
Osnovni kapital: 1,588.900 SIT
Ustanovitelja: Likar Erika, vstop 8. 1.
1991 in Likar Iztok, vstop 27. 5. 1994, oba
Vrhnika, Bevke 5, vložila po 794.450 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se dopolni z: avtokleparstvo;
servisiranje koles in koles z motorjem; vse
storitvene dejavnosti v gostinstvu; storitve
bencinskega servisa – bencinske črpalke.
Dejavnost je odslej: poslovno in finančno svetovanje; storitve na področju avto-

Št. 40 – 27. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2967

matske obdelave podatkov; turistične storitve; prevoz oseb in blaga v cestnem prometu; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; izdelovanje
tekstilnih in usnjenih izdelkov; krojaške in
živilske storitve; uvoz in izvoz vseh živilskih in neživilskih proizvodov; avtokleparstvo; servisiranje koles in koles z motorjem; vse storitvene dejavnosti v gostinstvu;
storitve bencinskega servisa – bencinske
črpalke.

ja; Volk Majda, Logatec, Zadružna pot 8,
vstop 25. 5. 1994, vložek 163.221 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kukovica Peter,
izstop 25. 5. 1994; Makovec Pulevič Goran,
Ljubljana, Bratovževa ploščad 26, vstop
12. 12. 1990, vložek 211.258,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šepec Leopold, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Dobnikar Luka, razrešen 25. 5. 1994.

ritve, Ljubljana, Zvonarska 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5522048
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Dušan, Ljubljana,
Malejeva 22, vstop 27. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23924
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11844 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SMARAGD, Trgovina z nakitom, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/03644/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:
Matična št.: 5320810
Firma: ŠPORT SLUGA & PARTNER,
Trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ŠPORT SLUGA &
PARTNER, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Sluga Janez, vstop 13. 12.
1989 in Sluga Izidor, vstop 31. 5. 1994, oba
Ljubljana, Spodnji Rudnik I/31, vložila po
2.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-23926
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12264 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TOPP, Podjetje za transport, odkup, proizvodnjo in prodajo na
debelo, d.o.o., Šentvid pri Stični 152, sedež: Šentvid pri Stični 152, Šentvid pri
Stični, pod vložno št. 1/03545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5306167
Osnovni kapital: 14,907.000 SIT
Ustanovitelji: Kenda Jože, Kenda Milena in Kenda Samo, vsi Šentvid pri Stični,
Šentvid pri Stični 152, vstopili 24. 11. 1989,
vložili po 4,969.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-23925
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11913 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa M SOFT, d.o.o., računalniški inženiring, Ljubljana, Cankarjevo
nabrežje 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/10413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov in deležev, sedeža, direktorja ter firme s temile
podatki:
Matična št.: 5447186
Firma: M SOFT, d.o.o., računalniški
inženiring, Ljubljana, Stegne 21
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 2,654.000 SIT
Ustanovitelji: Dobnikar Luka, Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 1, vložek 238.860
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Južnič Diana, Ljubljana, Leninov trg 19, vstop 12. 12.
1990, vložek 212.320 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kobasič Tomo, Logatec, Poštni
vrt 13, vtop 12. 12. 1990, vložek 216.035,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šepec Leopold, Ljubljana, Sojerjeva 25, vstop 12. 12.
1990, vložek 690.040 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Završan Janko, Ljubljana, Bratovževa pl. 36, vstop 12. 12. 1990, vložek
216.301 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Janez, Ljubljana Polje, Cesta VI/18
Polje, vstop 25. 5. 1994, vložek 265.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Povalej
Marija, Ljubljana, Malnarjeva 41, vstop 25.
5. 1994, vložek 211.258,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štukovnik Marija, Ljubljana, Šerkova 3, vstop 25. 5. 1994, vložek
229.305,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-

Rg-23929
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12309 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NELLA, tehnologija, elektroinženiring, marketing, d.o.o., Novo Polje C. XIX/2, Ljubljana, sedež: Novo Polje
c. XIX/2, Ljubljana, pod vložno št.
1/14500/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5824702
Osnovni kapital: 1,776.800 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Boštjan, Ljubljana, Novo Polje C. XIX/2, vstop 26. 11. 1991,
vložek 1,776.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23932
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12319 z dne 7. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LINEA-AV, trgovsko in
grafično podjetje, d.o.o., Djakovičeva cesta 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/09658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5446040
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 47
Osnovni kapital: 4,784.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Sonja, Ljubljana,
Trg prekomorskih brigad 6, vstop 22. 11.
1990, vložek 2,392.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pikl Anton, Litija, Graška 35,
vstop 22. 11. 1990, vložek 2,392.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23934
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12375 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HIPER, d.o.o., Poslovne sto-

Rg-23937
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12563 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AURORAGRAF, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Videm Dobrepolje, Videm 48a, Videm-Dobrepolje,
pod vložno št. 1/12080/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5489059
Osnovni kapital: 1,546.415 SIT
Ustanovitelj: Novak Franci, Videm Dobrepolje, Videm 48a, vstop 4. 3. 1991, vložek 1,546.415 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23939
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12643 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIMOS, podjetje za poslovno informatiko, marketing, organizacijo,
poslovanja in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, Ljubljana, pod vložno št. 1/20111/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5672252
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134b.
Rg-23940
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12644 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa OPORTUN LINE, d.o.o.,
proizvodnja, trgovina in storitve, Kamnik, Vrhpolje 91, Kamnik, pod vložno št.
1/15775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5585783
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdovc Stane, Kamnik, Vrhpolje 91, vstop 24. 2. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23942
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17599 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IRF, računališki inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28, sedež:
Medvedova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/0500/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje v
d.n.o., spremembo družbenikov, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5474604
Firma: IRF – Ofentavšek in ostali, računalniški inženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IRF – Ofentavšek in
ostali, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Ustanovitelja: Ofentavšek Danilo, izstop
27. 12. 1994; Ofentavšek Marjetka, Ljubljana, Kumrovška 9, vstop 27. 12. 1994, vložek 1.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Ofentavšek Andrej,
Ljubljana, Bilečanska ulica 4, vstop 27. 12.
1994, vložek 500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

subjektu vpisa P.L.S., podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Domžale, Študljanska 85b, sedež: Študljanska 85b,
Domžale, pod vložno št. 1/23338/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5787335
Firma: PALISKA, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PALISKA, d.o.o.
Sedež: Zaboršt, Ihanska c. 3
Osnovni kapital: 2,340.000 SIT
Ustanovitelj: Lebeničnik Stanislav, izstop 21. 12. 1994; Paliska Miran, Domžale,
Šumberška c. 27, vstop 21. 12. 1994, vložek
2,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lebeničnik Stanislav, razrešen 21. 12.
1994; direktor Paliska Miran, imenovan
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1995: 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom.

daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 740 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-23945
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20039 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa POISTOR, Podjetje za servisne in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Marinkov trg 5, sedež: Marinkov trg
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/10604/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti, zastopnika, sedeža, ustanovitelja, deležev, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5448492
Firma: POLISTOR, Podjetje za servisne in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 101
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 101
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelji: Bevk Branimir, Ljubljana,
Velebitska 7, vstop 26. 12. 1990, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Juntez Bojan, izstop 27. 12. 1994; Kalšan
Vlado, izstop 27. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kalšan Vlado, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Juntez Bojan, razrešen 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 652
Drugo finančno posredništvo; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja;
744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-23949
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16517 z dne 3. 5. 1995 pri

Rg-23951
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16441 z dne 22. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZAVAR, Podjetje za varilno tehniko, d.o.o., Ljubljana, Ptujska ulica 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/22951/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5749662
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Institut za varilstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Ptujska ulica 19, vstop 17. 3.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1995: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114 Posredništvo pri pro-

Rg-23953
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09476 z dne 3. 5. 1995 pri
subjektu vpisa Studio Alias, računalniško
projektiranje, d.o.o., Rožna 21, Ljubljana, pod vložno št. 1/24490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
skrajšane firme, deležev, osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5799112
Skrajšana firma: Alias, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Andrej, Ljubljana,
Šaranovičeva 2, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava, 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92522 Varstvo kulturne dediščine.
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MARIBOR
Rg-245
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3292/93 z
dne 23. 3. 1994 v reg. vl. 1/4723/00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo Podjetje za ekonomske, finančne in knjigovodske storitve GINS, d.o.o.: – razširitev
dejavnosti na: zastavljalnice.
Rg-10004
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05818 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BLISK, podjetje za trgovinsko, kooperacijsko, poslovno-tehnično
in svetovalno dejavnost, d.o.o., Gorkega
11, Maribor, pod vložno št. 1/01245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5316774
Firma: BLISK, družba za trgovsko,
kooperacijsko, poslovno-tehnično in svetovalno dejavnost d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Hedžet Nada, Maribor,
Kodričeva 20, vstop 25. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Franc, izstop 22. 4. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.
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Rg-10008
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00857 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LEGA CENTER, podjetje
za gradbeno in trgovinsko dejavnost
d.o.o., Razlagova ulica 15, Maribor, pod
vložno št. 1/01334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5316855
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelja: Dodlek Štefan, Maribor,
Ulica Jožeta Lampreta 9, vstop 10. 12. 1989,
vložek 751.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Joksovič Zoran, Maribor, Arnolda Tovornika 8, vstop 20. 12. 1989, vložek
751.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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 zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 71402 Dejavnost videotek; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot
so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-10014
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01404 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LE & JA, podjetje za trgovino, posredništvo in servis, d.o.o., Ulica
heroja Lacka 35, Lenart, pod vložno št.
1/08012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5755085
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kramberger Janez, Lenart,
Ulica heroja Lacka 35, vstop 11. 1. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štebih Janko, Gradišče v Slovenskih
goricah, Gočova 23, vstop 11. 1. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štebih Janko, imenovan 11. 1. 1993, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kramberger Janez, imenovan 7. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1995:
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5151

Rg-10015
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01349 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MANGO, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Terčeva 65, Maribor, pod vložno št. 1/02588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5637619
Firma: MANGO, podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Edelbaher Marija-Ana,
Maribor, Terčeva 65, vstop 12. 4. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Edelbaher Maks, Maribor, Terčeva 65,
vstop 12. 4. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10018
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01405 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TATJANA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 10, Maribor, pod vložno št.
1/07639/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:
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Matična št.: 5724392
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-10034
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05950 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/08725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: HERTIMA, podjetje za posredovanje, storitve, trgovino, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: HERTIMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Regentova 2
Osnovni kapital: 141.000 SIT
Ustanoviteljica: Špindler Herta, Maribor,
Regentova 2, vstop 4. 12. 1995, vložek
141.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Špindler Herta, imenovana 4. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5735432
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mihatovič Vera, razrešena 30. 4.
1995; direktor Sadar Davorin, imenovan 1.
5. 1995, Kamnica, Pod vinogradi 9, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-10022
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01173 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/02147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris družbe zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5365198
Firma: DIKA, podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: DIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Zrkovska 148/a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Pogorevc Dragica, Maribor, Zrkovska 148/a, vstop 18. 12. 1995,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Pogorevc Dragica, imenovana 18. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Pogorevc Mirko, imenovan 18. 12. 1995,
Maribor, Zrkovska 148/a.

Rg-10041
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06370 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/05288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris družbe zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: HAJNA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: HAJNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Severja
15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Raner Hinko, Maribor, Staneta Severja 15, vstop 11. 12. 1995, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Raner Hinko, imenovan 11. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-10027
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00911 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/07735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris družbe zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5723086
Firma: DRAGA, podjetje za storitve,
gostinstvo in trgovino, export-import,
d.o.o.
Skrajšana firma: DRAGA export-import, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Vetrinjska ulica 11
Osnovni kapital: 176.564 SIT
Ustanovitelj: Kojić Nedeljko, Maribor,
Vetrinjska ulica 11, vstop 11. 12. 1995, vložek 176.564 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kojić Nedeljko, imenovan 11. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-10050
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03007 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/02756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris družbe zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5410436
Firma: IKS, podjetje za izobraževanje
kandidatov za voznike motornih vozil,
prevoz v cestnem prometu, trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Zavita 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Sluka Želimir, Maribor,
Veluščkova 1, vstop 11. 12. 1995, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sluka Želimir, imenovan 11. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-10063
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01428 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMOFIN, razvojna
družba, d.d., Partizanska cesta 13/a, Maribor, pod vložno št. 1/07789/00 vpisalo v

Rg-10067
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00379 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HAREX, export-import,
proizvodno, trgovsko, storitveno in transportno podjetje, d.o.o., Lackova 122, Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/05892/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 5644526
Firma: HAREX, HARB IN DRUGI, export-import, proizvodno, trgovsko, storitveno in transportno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: HAREX, HARB IN
DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Harb Cvetko, vložek
8.000 SIT in Harb Silva Cecilija, oba Pekre-Limbuš, Lackova 122, vstopila 31. 3.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Harb Cvetko, imenovan 31. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-10068
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00846 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa STROJKOPLAST, podjetje za proizvodnjo elektroinstalacijskega
materiala, p.o., Meljska cesta 47, Maribor, pod vložno št. 1/00286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5033080
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
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prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje pri pogajanjih med managerji in
delavci.

raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod šifro K 74.50 samo: računalnarji,
poklici za prenos informacij, kemiki, poklici za osebne storitve, poklici za gostinstvo
in turizem, ekonomisti-finančniki, poklici
za telesno kulturo, šport in rekreacijo, jezikoslovci in sorodni, družboslovci, poklici s
področja kulture in umetnosti, managerji.

tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-10069
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01113 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MADE, poslovne storitve,
d.o.o., Cankarjeva 25, Maribor, pod vložno št. 1/07740/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo
s temile podatki:
Matična št.: 5411661
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 5
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,

Rg-10074
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01440 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INDEPENDENT, računalniški inženiring, d.o.o., Gregorčičeva 19,
Maribor, pod vložno št. 1/05114/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5582938
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

Rg-10075
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01339 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/09730/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925436
Firma: SHOWLAND, dejavnost za prosti čas in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: SHOWLAND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: INTEX, trgovina, zunanja
trgovina, transport in storitve, d.o.o., Pesnica pri Mariboru, vstop 12. 10. 1995, Pesnica
49/a, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; TMR, marketing in storitve,
d.o.o., Maribor, Čanžekova 4, vstop 12. 10.
1995, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Auer Stojan, Maribor Fluksova
ulica 4, vstop 12. 10. 1995, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žigman Samo, imenovan 12. 10.
1995, Miklavž na Dravskem polju, Samova
4, zastopa družbo brez omejitev; direktor
Lapan Avgust, imenovan 12. 10. 1995, Podvelka, Podvelka 16, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Auer Stojan, imenovan
12. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3714 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
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si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5 224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-

kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5141
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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje pri pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-10076
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00285 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FISK-VZM, podjetje za finančno posredništvo in svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o., Šentilj 120/b, Šentilj, pod vložno št. 1/08830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih dužbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5795753
Ustanovitelji: FISK, d.o.o., izstop 29. 12.
1994; Zemljarič Gorazd, Maribor, Krekova
8, vstop 29. 12. 1994, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vollmaier Darko, Maribor, Tyrševa 18, vstop 29. 12. 1994,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marinič Ignac, Maribor, Framska ulica 3, vstop 29. 12. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

Rg-10077
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00831 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LOG, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in export-import,
d.o.o., Borštnikova 53, Maribor, pod vložno št. 1/04531/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5547741
Sedež: Maribor, Šentiljska cesta 124
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Alt Franz, imenovan 7. 7. 1994, Necxkeartenzlingen, Nemčija, Eichwasserring
49, zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Kristofič Zoran, razrešen 10. 7. 1995; prokuristka Tetičkovič Zdenka, imenovana 10.
7. 1995, Maribor, Šentiljska cesta 124.
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Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; Proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

debelo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-10083
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00386 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EUROMARKT, trgovsko
podjetje, d.o.o., Industrijska 5, Maribor,
pod vložno št. 1/07890/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5750326
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kastner & Oheler Warenhaus AG, Graz, Avstrija, Sackgasse 7-13,
vstop 21. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Harnoncourt Franz, razrešen 28. 12.
1994; direktor Wressnig Kurt, razrešen 28.
12. 1994, prokurist Schmiedtkonz Gerhardt,
razrešen 28. 12. 1994; prokurist Sommer
Christian Ernst, razrešen 28. 12. 1994; prokurist Bock Peter, imenovan 28. 12. 1994;
8012 Graz, Avstrija, Sackgasse 7-13; direktor Dremelj Jožef, imenovan 28. 12. 1994,
Maribor, Ulica heroja Šlandra 25, zastopa
in predstavlja družbo z omejitvijo, da lahko
sklepa pravne posle ob sopodpisu prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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 kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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 brezalko-

Rg-10079
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00654 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SNEŽAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Gorkega 41, Maribor, pod vložno št. 1/09107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5834767
Firma: DOLCEVITA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOLCEVITA, d.o.o.
Ustanovitelji: Markovič Zoran, Maribor,
Betnavska 110, vstop 11. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 2585 Proizvodnja testenin; 2215 Drugo založništvo; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na

Rg-10080
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01073 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SIMEX TRADE, trgovsko
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Titova 87, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/02075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5362415
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih 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 debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6024 Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje pri pogajanjih med managerji in delavci.
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holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnost v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda: 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špediterjev, opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje; pod šifro K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-10089
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06611 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BARTER CLEARING &
INFORMATION, barter posli, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor, pod vložno št. 1/06267/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5647312
Sedež: Maribor, Tomšičeva ulica 19
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FINEA, d.o.o., Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 10, vstop 3. 3. 1992,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flisar Andrej, Maribor, Trg Dušana
Kvedra 14, vstop 3. 3. 1992, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borec Miklavž, Maribor, Koroška ulica 118, vstop 3.
3. 1992, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Klakočer Peter, izstop 5. 12.
1994; Lep Bojan, Selnica ob Dravi, Janževa
gora 21/a, vstop 5. 12. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lep Bojan, imenovan 16. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Borec
Miklavž, imenovan 16. 12. 1994, direktor
Klakočer Peter, razrešen 16. 12. 1994.
Rg-10086
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01218 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FERK, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. Sveta Ana 12, Zgornja Ščavnica, pod vložno št. 1/02324/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5384362
Firma: FERK, proizvodnja, storitve,
trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveta Ana 12
Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje pri pogajanjih med managerji in delavci.
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Rg-10091
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01138 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DADAS, poslovni sistem,
d.d., Partizanska cesta 13/a, Maribor, pod
vložno št. 1/09451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev delniške družbe
ALDEBARAN poslovno svetovanje, d.d.,
Maribor, spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5317002
Osnovni kapital: 125,280.000 SIT

tvi; odločanje o udeležbi na dobičku ter
oskrbnini (preskrbi), kjer potrebuje predhodno soglasje družbenikov.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Družba sme v okviru dejavnosti pod šifro G/52 488 opravljati trgovino na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, razen
orožja in streliva.

ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Družba sme v okviru dejavnosti pod šifro K/74.14 opravljati podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-10093
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00015 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SCHIESS-METALNA, proizvodni sistemi, d.o.o., Zagrebška 20, Maribor, pod vložno št. 1/02589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5395496
Firma: SMM, proizvodni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SMM, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,888.000 SIT
Ustanovitelji: METALNA, p.o., Maribor,
Zagrebška 20, vstop 11. 5. 1990, vložek
2,885.199 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Doerries Scharmann, AG Monchengladbach, Monchengladbach, Nemčija, vstop 8.
6. 1995, vložek 2,944.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rečnik Ivan, Hoče,
Zgornje Hoče 36/e, vstop 25. 7. 1991, vložek 19.627 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kladnik Ladislava, Maribor, Prušnikova 34,
vstop 25. 7. 1991, odgovornost: ne odgovarja; Schiess AG, izstop 8. 6. 1995; Kit
Franc, Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica
4/b, vstop 25. 7. 1991, vložek 19.627 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Thomassen Egon, razrešen 8. 6. 1995;
direktor Rečnik Ivan, imenovan 25. 7. 1991,
Hoče, Zgornje Hoče 36/e, zastopa družbo
brez omejitev, razen pri naslednjih poslih:
pridobivanje in oddajanje udeležb ter ustanavljanje in pridobivanje drugih družb; pridobivanje, prodaja in uporaba (vnovčevanje) patentov in licenc; pridobivanje, prodaja in obremenitev (hipoteke) zemljišč in pravic, ki so enake posesti zemljišča, ter
postavljanje zgradb; sklepanje pogodb o najemanju, zakupu in leasingu ter vseh pogodb, ki niso v okviru običajnega poslovnega področja, v kolikor letna obremenitev s
stroški presega 350.000 SIT in/ali so trajne
pogodbe daljše kot eno leto; ustanavljanje
in ukinjanje podružnic; nabava in izdelava
investicijske opreme, v kolikor je okvir, zastavljen z investicijskim planom, prekoračen; utemeljitev mehaničnih obveznosti, v
kolikor ne služijo tekočemu blagovnemu financiranju; prevzem garancij, poroštev, pokroviteljstva (patronata) ter podobna jamstva; najemanje in dajanje posojil in kreditov
z izjemo blagovnih obveznosti, ki nastajajo
v tekočem poslovnem prometu; zastavljanje
premoženja družbe in prenos lastništva na
premoženje družbe kot varščine; imenovanje in razreševanje (odpoklic) prokuristov
in spreminjanje pogodb o njihovi namesti-

Rg-10095
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00705 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SELLES, vzgoja, zaščita in
izkoriščanje gozdov, d.o.o., Janževa gora
39/b, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/04575/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5562988
Firma: SELLES, vzgoja, zaščita, izkoriščanje gozdov, trgovina in gostinstvo,
d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo doočenih
izdelkov, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-

Rg-30001
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01250 z dne 28. 12. 1995
pod št. vložka 1/09737/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5921821
Firma: DEMAS, gostinstvo, posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DEMAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Malečnik 102
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bolčina Denis, Maribor,
Ulica Kneza Koclja 31, vstop 14. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bolčina Denis, imenovan 14. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 517
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-30003
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01469 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa RO-HA-MI, export-import,
trgovina in storitve, d.o.o., Trubarjeva 5,
Maribor, pod vložno št. 1/02510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5395569
Sedež: Hoče, Bohova 75
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
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Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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;
5124 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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 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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52485 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-30015
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00682 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ALF COMMERCE, podjetje za trgovino in posredovanje, d.o.o.,
Lackova 3, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/06433/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:
Matična št.: 5657555
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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, 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

Rg-30004
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01467 z dne 28. 12. 1995
pod št. vložka 1/09736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Firma: DRUŽBA ZA OSKRBOVANJE Z ENERGIJO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Kardeljeva cesta 60
Osnovni kapital. 8,067.677 SIT
Ustanovitelj: Main-Kraftwerke AG,
Frankfurt am Main, Nemčija, Bruningstrasse 1, vstop 20. 9. 1994, vložek 8,067.677
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnik Milan, imenovan 25. 10.
1994, Ptuj, Frankovičeva 6, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
4020 Prozvodnja plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdih odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
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55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
92521 Dejavnost muzejev; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro O
92.521 – tehnični muzej modelov motorjev
in avtomobilov.

perimentalni razvoj na področju humanistike; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 8030 Visokošolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Ustanovitelj za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.

napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 8030 Visokošolsko
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih stredstev, s
katerimi članica upravlja in razpolaga.

Rg-30019
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01255 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
p.o., Razlagova ul. 14, Maribor, pod vložno št. 1/00857/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje delovne organizacije s polno odgovornostjo v članico
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšana firma: UM EPF
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gusel Leo, imenovan 22. 6. 1995, Pekre-Limbuš, Hrastje 20/d, zastopa članico Univerze
kot dekan. Dekan ne more razpolagati z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-

Rg-30020
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01271 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Višja zdravstvena šola Maribor,
Žitna ulica 15, Maribor, pod vložno št.
1/00857/09 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega zavoda v članico Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Visoka zdravstvena šola
Skrajšana firma: UM VZŠ
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Brumec Viljem, imenovan 22. 6. 1995 Maribor,
Crnekova ulica 6/b, zastopa čalnico Univerze kot dekan. Dekan ne more razpolagati z
nepremičninami, ki so bile pridobljene iz
javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih
virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 8030 Visokošolsko izobraževanje: 92511
Dejavnost knjižnic.
Ustanovitelj: ustanovitelj za obveznosti
članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih
sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.
Rg-30021
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01485 z dne 4. 1. 1996 pod
št. vložka 1/00857/10 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje Univerze v
članico Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšana firma: UM FOV
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Sedež: Kranj, Prešernova ulica 11
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Florjančič Jože, imenovan 22. 6. 1995, Škofja
Loka, Kopališka 33, zastopa članico Univerze kot dekan. Dekan ne more razpolagati
z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz
javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih
virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 7210 Svetovanje o računalniških

Rg-30022
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01256 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Pravna fakulteta v Mariboru,
Mladinska ulica 9, Maribor, pod vložno
št. 1/00857/08 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje zavoda v članico
Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Pravna fakulteta
Skrajšana firma: UM PF
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje Pernek Franc, imenovan 22. 6. 1995, Maribor,
Zorkova 14, zastopa članico Univerze kot
dekan. Dekan ne more razpolagati z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz javnih
sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih virov, pa
je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996 2211
Izdajanje knjig; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7411 Pravno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8030 Visokošolsko izobraževanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.
Rg-30023
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01259 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor, pod vložno št.
1/00857/04 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda v članico Univerze s temile podatki:
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje Šostar
Adolf, imenovan 22. 6. 1995, Maribor, Iztokova ulica 39, zastopa članico Univerze kot
dekan. Dekan ne more razpolagati z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz javnih
sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih virov, pa
je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inže-
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niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 8030 Visokošolsko
izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.

šolsko izobraževanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.

šičev; 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 storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
8030 Visokošolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 92511 Dejavnost knjižnic; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.

Rg-30024
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01258 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Smetanova ulica 17, Maribor, pod vložno št. 1/00857/06 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
javnega visokošolskega zavoda v članico
Univerze s temile podatki:
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Senčar Peter, imenovan 22. 6. 1995, Maribor,
Kočevarjeva ulica 12, zastopa članico Univerze kot dekan. Dekan ne more razpolagati
z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz
javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih
virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 8030 Visokošolsko
izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.
Rg-30025
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01257 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za gradbeništvo, Smetanova ulica 17 Maribor, pod vložno št.
1/00857/05 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda v članico Univerze s temile podatki:
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trauner Ludvik, imenovan 22. 6. 1995, Maribor,
Mesarski prehod 5, zastopa članico Univerze kot dekan. Dekan ne more razpolagati z
nepremičninami, ki so bile pridobljene iz
javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih
virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 8030 Visoko-

Rg-30026
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01260 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, Maribor, pod vložno št.
1/00857/02 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda v članico Univerze s temile podatki:
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Đonlagić Dali, imenovan 22. 6. 1995, Maribor,
Kersnikova ulica 9, zastopa članico Univerze kot dekan. Dekan ne more razpolagati z
nepremičninami, ki so bile pridobljene iz
javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih
virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 8030
Visokošolsko izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.
Rg-30027
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01262 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Visoka kmetijska šola, Vrbanska
30, Maribor, pod vložno št. 1/00857/03 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje zavoda v članico Univerze s temile
podatki:
Skrajšana firma: UM VKŠ
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje Krajnčič Božidar, imenovan 22. 6. 1995, Maribor, Kamniška ulica 52, zastopa članico Univerze kot dekan. Dekan ne more razpolagati
z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz
javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih
virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-

Rg-30028
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01261 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Pedagoška fakulteta Maribor,
p.o., Koroška cesta 160, Maribor, pod
vložno št. 1/00857/07 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje visokošolske delovne organizacije v članico Univerze s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Pedagoška fakulteta
Skrajšana firma: UM PEF
Pravnoorg. oblika: članica Univerze
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje Rozman Franc, imenovan 22. 6. 1995, Bled,
Partizanska 14, zastopa članico Univerze
kot dekan. Dekan ne more razpolagati z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz javnih sredstev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so bile pridobljene iz drugih virov, pa je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 8030 Visokošolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Ustanovitelj: za obveznosti članice Univerze odgovarja do višine vrednosti premoženja pridobljenega iz javnih sredstev, s katerimi članica upravlja in razpolaga.
Rg-30029
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01254 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Krekova ulica 2, Maribor, pod
vložno št. 1/00857/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča preoblikovanje v javni visokošolski zavod s temile podatki:
Skrajšana firma: UM
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 1. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Toplak Ludvik, imenovan 22. 6. 1995, Maribor, Ribniška 8, zastopa Univerzo kot rektor. Pri razpolaganju z nepremičninami, je
potrebno soglasje upravnega odbora, pri nepremičninah, pridobljenih iz javnih sredstev
pa tudi soglasje Vlade Republike Slovenije;
Ovin Rasto, razrešen 22. 6. 1995; Oblak
Maks, razrešen 22. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 8030 Visokošolsko izobraževanje; 9261 Obratovanje športnih objektov.

torna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti.

Rg-31519
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01426 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TVT-STORITVE, družba
za storitve, trgovino, turizem in posredovanje, d.o.o., Preradovičeva 28, Maribor,
pod vložno št. 1/09109/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:
Matična št.: 5834651
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro K 74.160 sme družba opravljati dejavnost varovanja.

Rg-30030
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00489 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ANAMEX, trgovina-proizvodnja, d.o.o., Korenčanova 7, Maribor,
pod vložno št. 1/07872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5744369
Firma: TELETRG prodaja na daljavo,
d.o.o.
Skrajšana firma: TELETRG d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14
Osnovni kapital: 1,724.000 SIT
Ustanovitelja: Antončič Marica, izstop
9. 5. 1995; Antončič Milan, izstop 9. 5.
1995; Vrbanc Srečo, Ljubljana, Vojkova cesta 2, vstop 9. 6. 1995, vložek 689.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Frangež Dragan, Maribor, Gosposvetska 39, vstop 9. 6.
1995, vložek 1,034.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Antončič Marica, razrešena 9. 5.
1995; direktor Cizej Boris, imenovan 9. 5.
1995, Maribor, Vinarska 69, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

Rg-30034
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01441 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GOM-TRANS, družba za
proizvodnjo in trgovino, export-import,
d.o.o., Staneta Severja 11, Maribor, pod
vložno št. 1/04883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5567947
Sedež: Maribor, Lackova 43/b
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo.
Rg-31515
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00464 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa POKRAJINSKI ARHIV
MARIBOR, p.o., Glavni trg 7, Maribor,
pod vložno št. 1/00501/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5057183
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novak Miroslav, imenovan 1. 4.
1995, Maribor, Borštnikova 27, zastopa
družbo kot v.d. direktorja s privolitvijo razširjenega sveta arhiva in v skladu z 79. členom statuta Pokrajinskega arhiva Maribor;
direktor Klasinc Peter Pavel, razrešen 1. 3.
1995; Leskovec Antoša, razrešen 31. 10.
1993.

NOVA GORICA
Rg-10834
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02474 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa INCLUB, Gostinske in zabaviščne storitve, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5701902
Firma: INCLUB, Gostinske, turistične
in zabaviščne storitve, d.o.o., Nova Gorica
Sedež: Nova Gorica, Bevkov trg 6
Ustanovitelji: Beguš Stanislav, Tolmin,
Prekomorskih brigad 14, vstop 18. 12. 1992,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodopivec Marjana, Nova Gorica,
Ivana Regenta 13, vstop 18. 12. 1992, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mozetič Darjo, Renče, Bilje 65, vstop
18. 12. 1992, vložek 2,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jereb Viktor, Branik, Branik 71, vstop 18. 12. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Durcik Vladimir, Nova Gorica, Ljuba Šercerja 1, vstop 18. 12. 1992, vložek 500.000
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SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šuligoj Dušan, Nova Gorica, Marija Kogoja 1/d, vstop
18. 12. 1992, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maffi Simon, Volčja
Draga, Volčja Draga 36a, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vončina Silvester, Renče, Bukovica 55, vstop 14. 6. 1993, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tabaj Emil,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, vstop
14. 6. 1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorčič Edi, Nova
Gorica, Pod Gabrijelom 2h, vstop 14. 6.
1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zuljan Oton, Nova Gorica, Ledine 6, vstop 14. 6. 1993, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uršič Renato,
Šempeter, Na Lokvi 17, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Repovš Ferdinand, Nova Gorica,
Josipa Makuca 5, vstop 14. 6. 1993, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stanič Boris, Nova Gorica, Gradnikove brigade 19, vstop 14. 6. 1993, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5888450
Firma: INTERCONT PLUS, Posredovanje in trgovina, d.o.o., Bovec
Skrajšana firma: INTERCONT PLUS,
d.o.o., Bovec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bovec, Kaninska vas 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tušak Ivan, Bovec, Kaninska vas 16, vstop 4. 1. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tušak Ivan, imenovan 4. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev; Tušak Baloh Cvetka, imenovana 4. 1. 1995, Bovec, Kaninska
vas 16, zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

varja; Lozej Davorin, Solkan, Klementa Juga 10, vstop 4. 1. 1995, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nanut Ljubo, razrešen 14. 1. 1995;
direktor Lozej Davorin, imenovan 14. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju pogodb za nakup in prodajo
osnovnih sredstev, odobravanje in najemanje posojil, dajanje garancij ter razpolaganje z nepremičninami družbe, za kar potrebuje soglasje skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1995:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-11833
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01435 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ROMANO, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Spodnja Idrija,
Spodnja Idrija 90, Spodnja Idrija, pod
vložno št. 1/00430/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, vstop družbenika in razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5355974
Firma: FRELIH & FRELIH, d.n.o., Trgovina in storitve, Spodnja Idrija
Skrajšana firma: FRELIH & FRELIH,
d.n.o., Spodnja Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Idrija, Žirovska 10
Ustanovitelja: Frelih Roman, Spodnja
Idrija, Žirovska 10, vstop 12. 11. 1989, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Frelih Darja, Cerkno,
Vojkove brigade 16, vstop 20. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Frelih Darja, imenovana 20. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost družbe se razširi za: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovinskih strok; proizvodnja živilskih in neživilskih proizvodov; izvajanje gostinske dejavnosti (pripravljanje in prodajanje hladnih in toplih jedi,
točenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
nudenje prenočišč, prodaja tobačnih izdelkov in vžigalic); cvetličarstvo; vrtnarstvo;
projektiranje iluzionističnih igrač; kmetijska proizvodnja; turistične in turističnoagencijske storitve; izvajanje menjalniških
in drugih finančnih poslov, katerih izvajanje ni pridržano izključno bankam.
Rg-14079
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00039 z dne 13. 4. 1995 pod
št. vložka 1/03479/00 vpisalo v sodni regi-

Rg-14379
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00285 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MITEX, d.o.o., trgovsko
podjetje Vrtojba, Gramozna 9, Šempeter, pod vložno št. 1/03047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5757380
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Nemec Miloš, Šempeter,
Gramozna 9, vstop 26. 4. 1993, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-14392
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00059 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INCLUB, Gostinske, turistične in zabaviščne storitve, d.o.o., Nova
Gorica, Bevkov trg 6, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, izstop in vstop
družbenikov in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5701902
Ustanovitelja: Beguš Stanislav, Vodopivec Marjana, Mozetič Darjo, Jereb Viktor,
Durcik Vladimir, Šuligoj Dušan, Maffi Simon, Stanič Boris, Repovš Ferdinand, Uršič
Renato, Zuljan Oton, Gregorčič Edi, Tabaj
Emil in Vončina Silvester, vsi izstopili 4. 1.
1995; Di Nicola Luciano, San Giovanni,
Teatinovia Caserta 7, vstop 4. 1. 1995, vložek 9,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

Rg-14401
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00814 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZARIJA, Projektiranje, inženiring in poslovne storitve, d.o.o., Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 2, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01184/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5413800
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelja: Melnik Marija, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 10. 8.
1990, vložek 764.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Poženel Darko, Ljubljana, Celovška 28, vstop 6. 1. 1991, vložek 764.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-17261
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00769 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MON-TE-CA, d.o.o., podjetje za gradbena dela, Idrija, Rožna 2a,
Idrija, pod vložno št. 1/02403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5602416
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Koler Stane, Idrija, Rožna 2a, vstop 11. 3. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koler Jože, Idrija, Mestni trg 10, vstop 11. 3. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-17281
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01751 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GLABEE, d.o.o., trgovina
Miren, Miren 97, Miren, pod vložno št.
1/02318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, vstop in
izstop družbenikov in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5618410
Firma: VAMA TRADE, d.o.o., mednarodna trgovina
Skrajšana firma: VAMA TRADE, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 13
Ustanovitelja: Leban Nevenka, izstop
8. 9. 1994; Povšič Valter, Renče, Bilje 47,
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vstop 8. 9. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Murenc Marjan, Kojsko, Snežatno 25, vstop 8. 9. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Leban Nevenka, razrešena 8. 9. 1994;
direktor Povšič Valter, imenovan 8.. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Murenc Marjan, imenovan 8. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

terina, Piculin Mirjam, Fajdiga Alenka,
Šnejler Ingrid in Jejčič Ingrid, vsi izstopili
29. 12. 1994; Reklam Gorica, p.o. v stečaju,
izstop 30. 4. 1995; Rutar Jelka, Nova Gorica, Gradnikove brigade 23, vstop 29. 12.
1994, vložek 106.650 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gorjan Sebastijan, Renče,
Renški podkraj 3, vstop 29. 12. 1994, vložek 108.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koren Jožica, Nova Gorica, Cankarjeva
2, vstop 29. 12. 1994, vložek 108.150 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrovatin Andrej, razrešen 24. 5. 1995
in dne 25. 5. 1995 imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razšri na: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi v celoti.

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi 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 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-17290
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02425 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VAMA TRADE, d.o.o.,
mednarodna trgovina, Vipavska 13, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter spremembo firme
s temile podatki:
Matična št.: 5618410
Firma: VAMA TRADE POVŠIČ &
CO., Trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: VAMA TRADE POVŠIČ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Povšič Valter, Renče, Bilje 47, vstop 8. 9. 1994, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Murenc Marjan, Kojsko, Snežatno 25,
vstop 8. 9. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-23814
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00310 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RG TISKARNA, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Bratuževa 13, Šempeter, pod vložno št. 1/02800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev aktov
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, izstop in vstop družbenikov, spremembo dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5706700
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Duška, Nova Gorica, Cankarjeva 44, vstop 6. 4. 1992, vložek
136.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrovatin Andrej, Ajdovščina, Bevkova 2,
vstop 6. 4. 1992, vložek 225.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Breški Pavel, Branik, Brje 122, vstop 6. 4. 1992, vložek
85.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podgornik Majda, Volčja Draga, Vogrsko
163, vstop 6. 4. 1992, vložek 138.450 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Simčič Anica,
Nova Gorica, Iztokova 20, vstop 6. 4. 1992,
vložek 147.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban Lado, Nova Gorica, Cankarjeva 20, vstop 6. 4. 1992, vložek 85.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vižintin Tanja,
Šempeter pri Gorici, Ul. padlih borcev 33,
vstop 6. 4. 1992, vložek 85.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rabar Magda, Nova
Gorica, Ledine 69, vstop 6. 4. 1992, vložek
188.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja in
Šfiligoj Saša, Nova Gorica, Rada Simonitija
18, vstop 6. 4. 1992, vložek 85.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pikuž Boris,
Mušič Vesna por. Korenč, Černigoj Vladislava, Matei Katjuša, Podgornik Slavko,
Ferfolja Rado, Koncut Gabrijela, Šfiligoj
Darko, Besednjak Elizabeta, Rijavec Ada,
Humar Mira, Šuligoj Vida, Morando Mirjam, Reščič Alma, Petrič Franc, Vogrič Ka-

Rg-25749
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00532 z dne 18. 10. 1995
pod št. vložka 1/03536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920604
Firma: KAMEX 95, Proizvodnja, zastopstva, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMEX 95, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vipava, Slap 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Colonnello Emilio, Spilimbergo pn. Zona Artiginale, vstop 29. 9. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ferjančič Marko, Vipava, Slap 6,
vstop 29. 9. 1995, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavlin Bogdan,
Podnanos, Lozice 24a, vstop 29. 9. 1995,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ferjančič Marko, imenovan 29. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Colonnello Emilio, imenovan 29. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1995:
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s

Rg-26803
Temeljno sodišče v Novi Gorici, enota v
Novi Gorici je s sklepom Srg št. 972/93 z dne
21. 9. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža zadruge,
pristop novih družbenikov in razširitev dejavnosti na registrskem vložku št. 1/759/00
KMETIJSKA ZADRUGA MLADIKA
p.o., Duplje 33, Vrhpolje, s temile podatki:
Firma zadruge se odslej glasi: Kmetijska zadruga MLADIKA, z.o.o., Vrhpolje
Skrajšana firma: KZ MLADIKA, z.o.o.,
Vrhpolje
Sedež zadruge je: Vrhpolje 95, Vipava
20. 10. 1990 pristopijo k zadrugi novi
zadružniki z deležem v višini 3.000 SIT in
sicer: Božič Miran, Podraga 28; Fabčič Borut, Podraga 52; Lavrenčič Edvard, Podraga
32 in Trošt Stojan, Slap 72.
Dopolni se dejavnost zadruge na: trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, trgovina na debelo v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi proizvodi, uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov iz vseh oddelkov in poglavij carinske
tarife.
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Rg-26811
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00547 z dne 1. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TEKS, Proizvodnja, trgovina, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Nova
Gorica, Prvomajska 35, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03288/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5811686
Sedež: Nova Gorica, Industrijska 5
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1995:
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami in usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-

govina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-26838
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02453 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ITALDESIGN, d.o.o., Trgovina na debelo in drobno, import-export in inženiring, Nova Gorica, XXX.
divizije 21, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01098/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5396000
Firma: F I N, finančni inženiring, posredništvo ter zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: F I N, d.o.o., Nova Gorica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blažič Edi, Nova Gorica,
Loke 16c, vstop 14. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vattovac Valter, izstop 29. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;

Rg-26828
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01869 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CMM TRADE, Trgovina
in storitve, d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5743346
Ustanovitelj: MARVEL, d.o.o., notranja
in zunanja trgovina, Nova Gorica, izstop
15. 11. 1994; Gorkič Feručo, Nova Gorica,
Prvomajska 30, vstop 15. 11. 1994, vložek
1,178.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-26836
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00563 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRADBENO OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., Tovarniška
5, Ajdovščina, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5067715
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Velikonja Stanislav, imenovan
16. 11. 1995, Ajdovščina, Kidričeva 24, zastopa družbo brez omejitev; direktor Lesar
Miran, razrešen 16. 11. 1995.
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6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

tretjimi zastopa družbo s pismenim soglasjem ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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 pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-

jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-26839
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00897 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DEREK, Deskle, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, storitve, prodajo, zastopništvo, izobraževanje, šport in
turizem, Gregorčičeva 8, Deskle, Anhovo, pod vložno št. 1/01678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o gospodarskih družbah in skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5494486
Skrajšana firma: DEREK, Deskle, d.o.o.
Sedež: Anhovo, Gregorčičeva 8, Deskle
Rg-26840
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01414 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa C.M.M. TRADE, trgovina
in storitve, d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
firme, skrajšane firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5743346
Firma: CMM TRADE, Trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: CMM TRADE, d.o.o.,
Nova Gorica
Osnovni kapital: 2,357.000 SIT
Ustanovitelja: MARVEL, d.o.o., notranja in zunanja trgovina, Nova Gorica, Erjavčeva 26b, vstop 6. 3. 1993, vložek
1,178.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
CAR-GO, d.o.o., podjetje za prodajo na debelo in drobno, notranja in zunanja trgovina, Nova Gorica, Prvomajska 30, vstop 6. 3.
1993, vložek 1,178.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
direktorja Gorkič Feručo, Nova Gorica, Prvomajska 30, razrešen 21. 6. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-26845
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00338 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AB ASSO. TED, Knjigovodstvo in svetovanje, d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5820804
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Fratina Jana, razrešena 31. 5. 1995,
direktor Ivančič Arno, imenovan 1. 6. 1995,
Nova Gorica, Kidričeva 29b, v primeru s

Rg-26851
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00523 z dne 16. 11. 1995
pod št. vložka 1/03542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5915945
Firma: BIMBA LINE, Trgovina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BIMBA LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Renče, Renški Podkraj 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Špacapan - Sabbadin Maja, Renče, Renški podkraj 43, vstop 19. 9.
1995, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zupan Daribor, Trst, Via Margherita 1, vstop 19. 9. 1995, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sabbadin
Paolo, Trst, Via Imbriani 14, vstop 19. 9.
1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Padovan Maria, Trst, Via Margherita 1, vstop 19. 9. 1995, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Špacapan - Sabbadin Maja, imenovana 19. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Padovan Maria, imenovana
19. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdekov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
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dami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7482 Pakiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

podjetje, d.o.o., Tolmin, Brunov drevored 25a, Tolmin, pod vložno št. 1/00921/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5367255
Osnovni kapital: 4,468.200 SIT
Ustanovitelj: Kezić Josip, Tolmin, Rutarjeva 1, vstop 24. 4. 1990, vložek
4,468.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26873
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01943 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VITRUM, zunanja trgovina – zastopstva, d.o.o., Šempeter, Ivana
Suliča 23, Šempeter,
pod vložno št.
1/02977/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, izstop družbenika, uskladitev dejavnosti in spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5744431
Firma: VITRUM, Zunanja trgovinazastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: VITRUM, d.o.o.
Sedež: Solkan, Soška 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vičič Dušan, Šempeter,
Cvetlična 4, vstop 2. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Marjan, izstop 30. 11. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golob Marjan, razrešen 30. 11. 1994;
Vičič Dušan, razrešen kot namestnik direktorja 30. 11. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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 kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-

Rg-26855
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02563 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LAMPRET CONSULTING, d.o.o., agencija za podjetniško svetovanje, Kanal, Vojkova 21, Kanal, pod
vložno št. 1/03211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme s temile
podatki:
Matična št.: 5801672
Firma: LAMPRET CONSULTING,
d.o.o., Agencija za podjetniško svetovanje
Skrajšana firma: LAMPRET CONSULTING, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,700.000 SIT
Ustanovitelj: Lampret Miran, Šempeter
pri Gorici, Ivana Suliča 6b, vstop 6. 4. 1992,
vložek 3,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26859
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02323 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SOLKANSKA INDUSTRIJA APNA, p.o., Nova Gorica, IX. korpus
106, Nova Gorica,
pod vložno št.
1/00123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5033659
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šinigoj Alojz, razrešen 31. 12. 1994;
direktor Harej Rajko, Dornberk, Potok pri
Dornberku 19b, imenovan 31. 12. 1994, zastopa in predstavlja podjetje ter sklepa pogodbe in druge pravne posle za podjetje
neomejeno, razen za sklepanje pogodb o
nabavi in prodaji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, katerih vrednost presega 92,000.000 SIT, ko je potrebno soglasje
delavskega sveta.
Rg-26862
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01224 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELKOPLEJ, Trgovsko

Rg-26868
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01144 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VEZ, Podjetje za gradnjo
in trgovino Vitovlje, d.o.o., Vitovlje 45j,
Šempas, pod vložno št. 1/01371/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, razširitev dejavnosti in spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5446414
Firma: VEZ, Podjetje za gradnjo in trgovino, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: VEZ, d.o.o., Šempeter
pri Gorici
Sedež: Šempeter pri Gorici, C. Prekomorskih brigad 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Colja Peter, Šempas, Vitovlje 45j, vstop 9. 12. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bartolič
Vito, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 2a,
vstop 9. 12. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bartolič Vito, razrešen kot namestnik direktorja 25. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi na: posredovanje v
prometu z nepremičninami; skladiščne storitve in manipulacija z blagom; opravljanje
cenitev premičnin in nepremičnin; prirejanje raznih seminarjev in tečajev; storitve
ekonomske propagande in komercialnega ter
tehničnega svetovanja.
Rg-26871
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01141 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VODOTEC, Storitve in trgovina, d.o.o., Renče, Žigoni 47, Renče,
pod vložno št. 1/02017/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
pristop družbenika in razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5549680
Osnovni kapital: 1,508.292 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Damjan, Renče, Žigoni 47, vstop 24. 12. 1991, vložek
1,170.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rusjan Radovan, Renče, Renški podkraj 19,
vstop 11. 5. 1994, vložek 338.252 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: vse vrste gostinskih in turističnih storitev, prirejanje
raznih športnih in rekreacijskih prireditev,
inštalacije, montaža, servisiranje, vzdrževanje in zagoni vseh elektrotehničnih in
drugih vrst naprav, priklopi, projektiranje,
montaža in zagoni plinskih inštalacij, montaža alarmnih naprav, izvajanje raznih meritev.
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na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 6. 7. 1995, vložek
50,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 6. 7. 1995, vložek
50,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 6. 7.
1995, vložek 147,725.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; upravičenci interne razdelitve, vstopili 6. 7. 1995, vložili 100,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci iz notranjega odkupa, vstopili 6. 7.
1995, vložili 27,275.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; upravičenci iz javne prodaje, vstopili 6. 7. 1995, vložili 125,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Valenčič Dragan, Šempeter pri Gorici, Podmark 24, razrešen 24. 8. 1995 in imenovan za začasnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Drašček Darja,
Zorn Zvonko, Berginc Marjan, Jereb Radovan in Fakuč Vera, vsi vstopili 6. 7. 1995.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdleki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-

nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjgarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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 urami, nakitom, bižuterijo; 51486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 51487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zuanj prodajaln; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-

Rg-26881
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00558 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje GROSIST GORICA, trgovina na debelo in drobno, p.o.,
Šempeter pri Gorici, Nikole Tesle 10,
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/01046/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, kapital, vstop in izstop družbenikov, uskladitev dejavnosti, nadzorni svet,
spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5001595
Firma: GROSIST GORICA, Trgovina
na debelo in drobno, d.d., Šempeter pri
Gorici
Skrajšana firma: GROSIST GORICA,
d.d., Šempeter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 500,000.000 SIT
Ustanovitelji: Primorje Gorica TOZD
Grosist, n.sub.o., Šempeter, izstop 6. 7.
1995; Kapitalski sklad pokojninskega in
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tering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 65210 Finančni zakup (leasing);
65220 Drugo kreditno posredništvo; 65230
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

1,738.742,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Brelih Bojan, razrešen kot v.d. direktorja 29.
12. 1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, razen za pravne
posle, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, sklepanje zakupnih oziroma najemnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev ali pogodb o
sodelovanju s poslovnimi partnerji, če bi
presegale dve leti trajanja, za kar potrebuje
predhodno soglasje skupščine.

Skrajšana firma: KORMETAL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Črna na Koroškem, Žerjav 79
Osnovni kapital: 10,897.721,74 SIT
Ustanovitelji: Černjak Tomaž, Mežica,
Podjunska 16; Novak Rudolf, Mežica, Breg
7; Strmčnik Bojan, Črna na Koroškem, Rudarjevo 20; Valenti Jožef, Črna na Koroškem, Pristava 12; Robnik Maksimiljan,
Mežica, Leška 12, vsi izstopili 28. 12. 1994;
Antolič Slavko, Črna na Koroškem, Lampreče 29, vložek 98.061,72 SIT; Arl Janez,
Prevalje, Leše 144, vložek 49.030,86 SIT;
Atelšek Vladimir, Mežica, Prežihova 10,
vložek 49.030,86 SIT; Auprih Ana Marija,
Mežica, Podjunska 8, vložek 49.030,86 SIT;
Bezjak Branko, Črna na Koroškem, Rudarjeva 28, vložek 49.030,86 SIT; Bitenc Silvo, Prevalje, Trg 64, vložek 49.030,86 SIT;
Boštjan Sašo, Prevalje, Trg 23/a, vložek
49.030,86 SIT; Brlek Suzana, Mežica, Prežihova 11, vložek 49.030,86 SIT; Burica
Željko, Črna na Koroškem, Center 80, vložek 49.030,86 SIT; Burič Joso, Črna na Koroškem, Žerjav 74, vložek 49.030,86 SIT;
Burjak Borut, Prevalje, Leše 62, vložek
68.643,20 SIT; Burjak Terezija, Prevalje,
Leše 62, vložek 49.030,86 SIT; Burjak Drago, Črna na Koroškem, Center 48, vložek
49.030,86 SIT; Čofati Anton, Črna na Koroškem, Rudarjevo 27, vložek 49.030,86
SIT; Čofati Anton ml., Črna na Koroškem,
Rudarjevo 27, vložek 49.030,86 SIT; Dimnik Vili, Črna na Koroškem, Žerjav 4, vložek 49.030,86 SIT; Dlopst Ida, Prevalje, Poljana 14/a, vložek 49.030,86 SIT; Dretnik
Drago, Mežica, Fužinarska pot 18/a, vložek
147.092,57 SIT; Fajmut Andrej, Črna na
Koroškem, Center 128/a, vložek 78.449,37
SIT; Fačič Mustafa, Mežica, Lenartova 9,
vložek 49.030,86 SIT; Fortin Karel, Mežica, Polena 23, vložek 49.030,86 SIT; Germadnik Matjaž, Črna na Koroškem, Sp. Javorje 10, vložek 49.030,86 SIT; Grošič Hilmija, Mežica, Polena 13, vložek 49.030,86
SIT; Gerdej Ivan, Prevalje, Dolga Brda 8,
vložek 49.030,86 SIT; Germ Blaž, Črna na
Koroškem, Center 147, vložek 127.480,23
SIT; Golob Marjan, Mežica, Podkraj 36,
vložek 49.030,86 SIT; Gomilšek Božidar,
Mežica, Lenartova 28, vložek 49.030,86
SIT; Grauf Alojz, Mežica, Partizanska 28,
vložek 49.030,86 SIT; Grobelnik Stanislav,
Črna na Koroškem, Rudarjevo 29, vložek
49.030,86; Grosar Zdravko, Črna na Koroškem, Rudarjevo 29, vložek 49.030,86
SIT; Grum Edvard, Mežica, Podjunska 21,
vložek 49.030,86 SIT; Gunzek Rozalija,
Mežica, Prežihova 5, vložek 49.030,86 SIT;
Haznadar Ferid, Mežica, Lenartova 1, vložek 49.030,86 SIT; Hočevar Gregor, Izola,
Jagodje, Strma pot 27, vložek 196.123,43
SIT; Hojnik Zdenko, Prevalje, Stare sledi
17, vložek 49.030,86 SIT; Holc Stanislav,
Črna na Koroškem, Žerjav 30, vložek
49.030,86 SIT; Hovnik Rajko, Ravne na Koroškem, Javornik 28, vložek 49.030,86 SIT;
Hribernik Karli, Črna na Koroškem, Žerjav
57, vložek 49.030,86 SIT; Hudej Ivan, Prevalje, Lokovica 8, vložek 49.030,86 SIT;
Hudina Danica, Mežica, Mrvovo 12, vložek
98.061,72 SIT; Iglar Marta, Mežica, Malgajeva 8, vložek 39.224,69 SIT; Iskrač Ivan,
Črna na Koroškem, Center 126, vložek
49.030,86 SIT; Jakopec Marjan, Šmartno

Rg-26889
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02298 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GoInfo, Informatika, gospodarske storitve in računalniški inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska 37,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, vstop družbenikov in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5755468
Osnovni kapital: 15,426.500 SIT
Ustanovitelji: GOSTOL - goriške strojne
tovarne, p.o., Nova Gorica, v stečaju, Nova
Gorica, Prvomajska 37, vstop 2. 4. 1993,
vložek 118.768,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brelih Bojan, Komen, Komen
118d, vstop 29. 12. 1994, vložek 768.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pipan
Aleksander, Nova Gorica, Bratov Hvalič 29,
vstop 29. 12. 1994, vložek 652.028,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kodermac Verena, Dobrovo, Neblo 1d, vstop 29. 12.
1994, vložek 580.569,60 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Medvešček Dejan, Šempeter,
Laze 2, vstop 29. 12. 1994, vložek 560.726
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pelicon
Nensi, Dornberk, Gregorčičeva 31, vstop
29. 12. 1994, vložek 1,738.742,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Djukanovič Božo,
Nova Gorica, Prvomajska 98, vstop 29. 12.
1994, vložek 1,304.057 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brezavšček Aleš, Ročinj, Seniški breg 17, vstop 29. 12. 1994, vložek
622.313,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jereb Boris, Nova Gorica, Cankarjeva
13, vstop 29. 12. 1994, vložek 1,265.626,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ostrouška
Zvonko, Šempeter, Pod lazami 120, vstop
29. 12. 1994, vložek 1,294.277 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prinčič Ljubomir,
Dobrovo, Vipolže 23, vstop 29. 12. 1994,
vložek 768.891,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trebše Vido, Idrija, Grilčeva 30,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1,301.270,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Persič Jožef, Nova Gorica, Ledine 2, vstop 29. 12.
1994, vložek 1,023.114 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Plesničar Aleš, Solkan, Maksa Valentinčiča 13, vstop 29. 12. 1994, vložek 1,689.371,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bensa Bruno, Nova Gorica, Ul. 25
maja 85, vstop 29. 12. 1994, vložek

Rg-26893
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00542 z dne 6. 11. 1995 pod
št. vložka 1/03540/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev gospodarsko
interesnega združenja s temile podatki:
Matična št.: 5920990
Firma: VAŠKO GOSPODARSKO TURISTIČNO INTERESNO ZDRUŽENJE
Ajba
Skrajšana firma: VGTIZ Ajba
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: Kanal, Ajba 13
Ustanovitelji: DEREK, Deskle, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, storitve, prodajo,
zastopništvo, izobraževanje, šport in turizem, Anhovo, Gregorčičeva 8, vstop 10. 8.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Fabrizio Valter, Miren, Miren
13, vstop 10. 8. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Fink Babič
Sonja, Koper, Ilirija 4, Pobegi, vstop 10. 8.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Podobnik Marko, Škofije, Škofije 207, vstop 10. 8. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Jerončič
Aldo, Anhovo, Gregorčičeva 8, Deskle,
vstop 10. 8. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje; Jerončič Aldo, imenovan 20. 8. 1995, kot sekretar zastopa združenje brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

SLOVENJ GRADEC
Rg-116
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06404 z dne 24. 11. 1995
pri subjektu vpisa KORMETAL, podjetje
za predelavo barvastih kovin, plastike in
storitve, d.o.o., Žerjav 79, Mežica, pod
vložno št. 1/05371/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.d., spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, vpis dejavnosti zastopnikov, članov nadzornega sveta in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5589436
Firma: KORMETAL, družba za predelavo barvastih kovin, plastike in storitve d.d.
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pri Slovenj Gradcu, Legen 47/b, vložek
49.030,86 SIT; Jančar Gvido, Črna na Koroškem, Center 110, vložek 49.030,86 SIT;
Jančar Ingrid, Črna na Koroškem, Center
110, vložek 49.030,86 SIT; Jančar Zdenko,
Črna na Koroškem, Žerjav 37, vložek
98.061,72 SIT; Javornik Silvo, Prevalje, Leše 61, vložek 49.030,86 SIT; Jelen Teodor,
Črna na Koroškem, Center 77, vložek
49.030,86 SIT; Juvan Marjan, Črna na Koroškem, Center 150, vložek 49.030,86 SIT;
Kaker Ciril, Mežica, Prežihova 12, vložek
49.030,86 SIT; Keber Adolf, Črna na Koroškem, Podpeca 71, vložek 39.224,69 SIT;
Kert Janez, Črna na Koroškem, Center 92,
vložek 107.867,89 SIT; Klančnik Mihael,
Ravne na Koroškem, Dobja vas 98, vložek
49.030,86 SIT; Knez Tatjana, Črna na Koroškem, Žerjav 68, vložek 49.030,86 SIT;
Knez Vera, Mežica, Ulica Kralja Matjaža
18, vložek 49.030,86 SIT; Kodrun Alojz,
Mežica, Leška 3/a, vložek 49.030,86 SIT;
Komprej Mirko, Črna na Koroškem Lampreče 23, vložek 49.030,86 SIT; Kordež Avgust, Prevalje, Trg 4, vložek 49.030,86 SIT;
Kos Jožef, Črna na Koroškem, Pristava 16,
vložek 49.030,86 SIT; Kotnik Mirko, Črna
na Koroškem, Center 102, vložek 49.030,86
SIT; Kotnik Mirko ml., Črna na Koroškem,
Podpeca 69, vložek 49.030,86 SIT; Krenk
Magda, Črna na Koroškem, Rudarjevo 31,
vložek 39.224,69 SIT; Kret Mirko, Črna na
Koroškem, Sp. Javorje 4/a, vložek 49.030,86
SIT; Krevh Drago, Mežica, Senčna vas 18,
vložek 73.283,72 SIT; Krivec Ivan, Mežica,
Podkraj 29, vložek 49.030,86 SIT; Krznar
Janez, Ravne na Koroškem, Janeče 10, vložek 49.030,86 SIT; Kupljen Marjana, Mežica, Stržovo 28, vložek 49.030,86 SIT; Kurnik Milan, Črna na Koroškem, Center 6,
vložek: 49.030,86 SIT; Ladinek Janko, Črna na Koroškem, Center 154, vložek
49.030,86 SIT; Lasnik Miroslav, Mežica,
Lenartova 25, vložek 49.030,86 SIT; Lečnik Janko, Mežica, Mariborska 12, vložek
49.030,86 SIT; Lečnik Jožefa, Mežica, Mariborska 12, vložek 49.030,86 SIT; Lenko
Miroslav, Črna na Koroškem, Rudarjevo
14/a, vložek 49.030,86 SIT; Lesjak Pavel,
Črna na Koroškem, Žerjav 27, vložek
49.030,86 SIT; Leskošek Marjan Štefan,
Mežica, Celovška 18, vložek 49.030,86 SIT;
Lovenjak Andrejka, Črna na Koroškem,
Center 98, vložek 196.123,43 SIT; Leskovec Hildegard, Črna na Koroškem, Center
98, vložek 58.837,03 SIT; Leskovec Jožef,
Črna na Koroškem, Center 98, vložek
58.837,03 SIT; Lesnik Damjan, Črna na Koroškem, Center 15, vložek 49.030,86 SIT;
Magdič Danica, Mežica, Pod Gmajno 6, vložek 49.030,86 SIT; Majdič Rajko, Črna na
Koroškem, Rudarjevo 30, vložek 49.030,86
SIT; Mandl Pavel, Mežica, Partizanska 11,
vložek 49.030,86 SIT; Mavc Ljuba, Črna na
Koroškem, Sp. Javorje 4/a, vložek 49.030,86
SIT; Mežnar Dušan, Mežica, Ob Meži 16,
vložek 98.061,72 SIT; Mihajlovski Stoile,
Črna na Koroškem, Žerjav 47, vložek
49.030,86 SIT; Mihev Ambrož, Črna na Koroškem, Pristava 40, vložek 49.030,86 SIT;
Mlinar Borut, Črna na Koroškem, Žerjav
75, vložek 49.030,86 SIT; Mlinar Damijan,
Mežica, Leška 12, vložek 49.030,86 SIT;
Modrijan Drago, Mežica, Mariborska 12,
vložek 49.030,86 SIT; Mori Ivan, Mežica,

Fužinarska pot 11, vložek 49.030,86 SIT;
Mori Marija, Mežica, Stržovo 36, vložek
49.030,86 SIT; Naveršnik Darjo, Mežica,
Leška 13/a, vložek 49.030,86 SIT; Navotnik Danijel, Mežica, Prežihova 6, vložek
49.030,86 SIT; Novak Radko, Slovenj Gradec, Tomšičeva 43, vložek 49.030,86 SIT;
Novosel Damijan, Mežica, Lenartova ulica
9, vložek 49.030,86 SIT; Obretan Rudolf,
Črna na Koroškem, Ludranski vrh 12, vložek 49.030,86 SIT; Ozimc Peter, Črna na
Koroškem, Center 125, vložek 49.030,86
SIT; Ozimic Rudolf, Črna na Koroškem,
Center 21/c, vložek 49.030,77 SIT; Paradiž
Mirko, Mežica, Podjunska ulica 31, vložek
39.224,69 SIT; Pečovnik Gerhard, Mežica,
Celovška 25, vložek 49.030,86 SIT; Pečovnik Nevenka, Mežica, Ob Meži 15, vložek
49.030,86 SIT; Pečovnik Silvo, Črna na Koroškem, Rudarjevo 4, vložek 49.030,86 SIT;
Pečovnik Zofija, Mežica, Celovška 25, vložek 49.030,86 SIT; Pernek Lea, Mežica, Trg
4. aprila 10, vložek 49.030,86 SIT; Pernek
Srečko, Mežica, Trg 4. aprila 10, vložek
49.030,86 SIT; Petovar Ivanka, Črna na Koroškem, Rudarjevo 6, vložek 39.224,69 SIT;
Petrič Henrik, Črna na Koroškem, Center
143, vložek 49.030,86 SIT; Plaz Ivan, Mežica, Breg 16, vložek 49.030,86 SIT; Plaznik Marko, Črna na Koroškem, Center 72,
vložek 49.030,86 SIT; Podgoršek Drago,
Ravne na Koroškem, Na gradu 3, vložek
49.030,86 SIT; Podojsteršek Zorica, Mežica, Podpeška pot 9, vložek 98.061,72 SIT;
Podovšovnik Danica, Mežica, Stržovo 15,
vložek 49.030,86 SIT; Polajner Hugo, Mežica, Ob Meži 1, vložek 117.674,06 SIT;
Predikaka Vilko, Mežica, Trg 4. aprila 6/b,
vložek 49.030,86 SIT; Pudgar Erna, Črna
na Koroškem, Center 54, vložek 39.224,69
SIT; Puhner Marija, Mežica, Partizanska 15,
vložek 49.030,86 SIT; Pungartnik Ivan, Črna na Koroškem, Podpeca 29, vložek
49.030,86 SIT; Pušnik Marjan, Prevalje,
Dolga brda 2, vložek 49.030,86 SIT; Radovič Jožica, Črna na Koroškem, Sp. Javorje
7/c, vložek 49.030,86 SIT; Rakuša Milan,
Mežica, Stržovo 66, vložek 49.030,86 SIT;
Ramšak Ivan, Črna na Koroškem, Podpeca
3, vložek 49.030,86 SIT; Ramšak Marko,
Črna na Koroškem, Podpeca 3, vložek
49.030,86 SIT; Omerovič Šemso, Črna na
Koroškem,
Rudarjevo
18,
vložek
293.660,02 SIT; Raztočnik Igor, Črna na
Koroškem, Žerjav 73, vložek 49.030,86 SIT;
Robar Albin, Črna na Koroškem, Rudarjevo
30, vložek 49.030,86 SIT; Robnik Štefanija,
Mežica, Leška 12, vložek 49.030,86 SIT;
Robnik Peter, Črna na Koroškem, Center
91, vložek 49.030,86 SIT; Serno Zdenko,
Mežica, Lenartova 10, vložek 49.030,86
SIT; Simonovič Borut, Prevalje, Leše 26,
vložek 49.030,86 SIT; Skudnik Robert, Mežica, Leška 13/b, vložek 98.061,72 SIT; Slatinek Janez, Črna na Koroškem, Rudarjevo
28, vložek 49.030,86 SIT; Srebre Alojz, Črna na Koroškem, Rudarjevo 28, vložek
49.030,86 SIT; Stopar Boštjan, Mežica, Partizanska 25, vložek 49.030,86 SIT; Strmčnik Jože, Mežica, Polena 23, vložek
49.030,86 SIT; Sušnik Pavel, Prevalje, Lokovica 7, vložek 49.030,86 SIT; Sveršina
Danilo, Mežica, Knapovška 3, vložek
49.030,86 SIT; Sveršina Metka, Mežica,
Gosposvetska 10, vložek 49.030,86 SIT;

Svetec Janez, Prevalje, Na Produ 21, vložek
49.030,86 SIT; Svetina Bojan, Mežica, Trg
4. aprila 6/a, vložek 49.030,86 SIT; Šahinovič Marija, Mežica, Lenartova 6, vložek
49.030,86 SIT; Šegel Marjan Alojzij, Mežica, Stržovo 63, vložek 391.721,73 SIT; Šegel Anton, Ravne na Koroškem, Preški vrh
5, vložek 293.660,02 SIT; Šegel Branko,
Mežica, Polena 15, vložek 49.030,86 SIT;
Šegel Jožef, Ravna na Koroškem, Dobja vas
38, vložek 98.061,72 SIT; Šepul Marija, Črna na Koroškem, Lampreče 27, vložek
98.061,72 SIT; Šipek Boris, Mežica, Stržovo 30, vložek 49.030,86 SIT; Šišernik Branislav, Črna na Koroškem, Rudarjevo 6, vložek 39.224,69 SIT; Štern Stojan, Črna na
Koroškem, Lampreče 32, vložek 49.030,86
SIT; Štifter Branko, Črna na Koroškem,
Center 21/a, vložek 49.030,86 SIT; Štirn
Herman, Mežica, Stržovo 62, vložek
49.030,86 SIT; Štirn Marija, Mežica, Stržovo 67, vložek 39.224,69 SIT; Štolekar Danilo, Črna na Koroškem, Žerjav 23, vložek
49.030,86 SIT; Štriker Miran, Mežica, Trg
4. aprila 12, vložek 49.030,86 SIT; Štumberger Blanka, Mežica, Mariborska 11, vložek 39.224,39 SIT; Šuler Boris, Mežica, Stržovo 16, vložek 49.030,86 SIT; Šumah Jožica, Mežica, Glančnik 8, vložek 39.224,69
SIT; Šumah Rudolf, Mežica, Glančnik 8,
vložek 49.030,86 SIT; Šumah Štefan, Mežica, Ob Meži 5, vložek 68.643,20 SIT; Švab
Srečko, Mežica, Trg svobode 9, vložek
49.030,86 SIT; Terbovšek Igor, Črna na Koroškem, Rudarjevo 28, vložek 49.030,86
SIT; Tomšič Alojz, Črna na Koroškem, Center 85, vložek 49.030,86 SIT; Triplat Srečko, Mežica, Knapovška 15, vložek
49.030,86 SIT; Uršnik Jožef, Črna na Koroškem, Rudarjevo 6, vložek 49.030,86 SIT;
Vačun Nada, Črna na Koroškem, Center 18,
vložek 39.224,68 SIT; Vadnjal Janko, Črna
na Koroškem, Žerjav 6, vložek 49.030,86
SIT; Vajdl Edvard, Črna na Koroškem, Mušenik 4, vložek 49.030,86 SIT; Vajt Franjo,
Črna na Koroškem, Žerjav 66, vložek
49.030,86 SIT; Verbič Drago, Mežica, Partizanska 6, vložek 49.030,86 SIT; Velunšek-Golčer Nataša, Ravne na Koroškem, Janeče 31, vložek 98.061,72 SIT; Vertačnik
Vladimir, Mežica, Leška 7/b, vložek
49.030,86 SIT; Veselko Miroslav, Mežica,
Partizanska 34, vložek 49.030,86 SIT; Vesnicer Dušan, Črna na Koroškem, Žerjav
26, vložek 49.030,86 SIT; Vidmar Drago,
Mežica, Leška 2, vložek 98.061,72 SIT;
Vidmar Zvonko, Mežica, Trg svobode 1,
vložek 49.030,86 SIT; Voh Jožefa, Mežica,
Lenartova 1, vložek 49.030,86 SIT; Vončina Drago, Črna na Koroškem, Center 21/b,
vložek 49.030,86 SIT; Vračko Janez, Črna
na Koroškem, Rudarjevo 14, vložek
49.030,86 SIT; Zavratnik Peter, Mežica,
Leška 13, vložek 49.030,86 SIT; Zmrzlikar
Joško, Črna na Koroškem, Žerjav 23, vložek 49.030,86 SIT; Zmrzlikar Srečko, Črna
na Koroškem, Žerjav 21, vložek 49.030,86
SIT; Žlabornik Henrik, Črna na Koroškem,
Center 140, vložek 49.030,86 SIT; Žlebnik
Matevž, Mežica, Leška 7/a, vložek
49.030,86 SIT; Gerdej Franc, Prevalje, Poljana 15, vložek 49.030,86 SIT; vsi vstopili
28. 12. 1994; odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ozimic Rudolf, Črna na Koroškem,
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Center 21 c, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šegel Marjan
Alojzij, Fajmut Andrej, Gomilšek Božidar,
Golob Irena, Svetina Bojan, vsi vstopili 28.
12. 1994.
Dejavnost družbe je : proizvodnja barvastih kovin, cinka, bakra ter ostalih barvastih kovin in zlitin v prahu in blokih; proizvodnja dragocenih kovin zlata, srebra, platine, rodija, iridija, rutenija ter njihovih zlitin; predelava barvastih kovin, cinka, bakra
ter predelava drugih barvastih kovin in zlitin v polizdelke in izdelke vseh vrst: vliti,
valjani, stiskani in vlečeni proizvodi; proizvodi granulatov plastike (čistih in polnjenih) ter polizdelkov in izdelkov iz plastike;
zbiranje in primarna predelava industrijskih
odpadkov; projektiranje, izdelava dokumentacije in izdelava opreme za področja metalurške dejavnosti, varstva okolja in energetike; inženiring; izgradnja kompletnih gospodarskih in drugih objektov; industrijska
in zaključna dela v gradbeništvu; kooperacija; razvojno-raziskovalna dejavnost v gospodarskih in drugih dejavnostih; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
poslovne storitve: storitve kontrole kakovosti in količine blaga, knjigovodske in računovodske storitve, finančne storitve; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; komercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; neomenjene storitve na področju prometa; notranja špedicija; komunalne storitve; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve: agencijske storitve, posredniške storitve, zastopniške storitve, borzne storitve, storitve skladiščenja,
storitve odpravljanja in dostavljanja blaga;
menjalniški posli; posredovanje v prometu
blaga in storitev; zastopanje podjetij v prometu blaga in storitev.
Družba opravlja naslednje zunanjetrgovinske dejavnosti: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; posredovanje v prometu blaga in storitev s tujino; zastopanje
tujih podjetij v prometu blaga in storitev;
projektiranje in sorodne tehnične storitve;
kooperacija; mednarodni transport; mednarodna špedicija; prodaja tujega blaga iz konsignacijskih skladišč; opravljanje gospodarskih dejavnosti v prostocarinskih conah;
prenos tehnologij, vključno s posli pridobivanja in odstopanja pravic industrijske lastnine (know-how); komercialne storitve v
prometu blaga in storitev s tujino.

Matična št.: 5078024
Firma: SGP Kograd Dravograd –
Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje,
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: SGP Kograd – GP
Stavbenik Prevalje, d.o.o. - v stečaju
Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor Ošep Branko, razrešen 7. 11. 1995; stečajni upravitelj Puclin Albin, Maribor, Sodna ulica 24, zastopa družbo brez omejitev.

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-117
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00227 z dne 29. 11.
1995 pri subjektu vpisa SGP Kograd
Dravograd – Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje, d.o.o., Trg 31, Prevalje,
pod vložno št. 1/02107/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o začetku
stečajnega postopka, spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:

Rg-118
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06603 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa SANSARA, posredniško-trgovsko,
proizvodno-storitveno
podjetje, d.o.o., Pameče 107, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/07202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5866936
Firma: AVIOTOUR, posredniško-trgovsko, proizvodno-storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVIOTOUR d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000,00 SIT
Ustanovitelj: Pečolar Miran, Slovenj
Gradec, Pameče 107, vstopil 31. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.
Rg-119
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00268 z dne 15. 12. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – STROJI RAVNE, podjetje
za proizvodnjo strojev in naprav, d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/03411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k družbi SŽSTO Ravne, d.o.o., na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 8. 12. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5439175.
Rg-120
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06155 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa STASO, podjetje za predelavo in promet z lesom, d.o.o., Mala
Mislinja 7/b, Mislinja, pod vložno št.
1/05518/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5659396
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Sovič Stanislav, Mislinja,
Mala Mislinja 7/b, vstopil 25. 2. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;

Rg-121
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00267 z dne 28. 12. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – STO RAVNE, proizvodno podjetje strojne in tehnološke opreme, d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/03400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis pripojitve pri prevzemni družbi (pripojitev SŽ-STROJI Ravne, d.o.o., k SŽ-STO Ravne d.o.o.), spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5439205
Firma: SŽ-STROJI IN TEHNOLOŠKA OPREMA, družba za proizvodnjo
strojev in tehnološke opreme d.o.o.
Skrajšana firma:
SŽ-STROJI IN
TEHNOLOŠKA OPREMA d.o.o.
Osnovni kapital: 3,421.000.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenske železarne d.o.o.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 17. 12. 1992,
vložek 3,421.000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Senica Marjan, razrešen 30. 11. 1995;
direktor Švajger Milan, Ravne na Koroškem, Brdinje 66, zastopa kot glavni direktor; direktor Pratnekar Jurij, Mežica, Onkraj 5/a; direktor Senica Marjan, Prevalje,
Trg 46; direktor Kozlar Vesna, Ravne na
Koroškem, Kotlje 172. Vsi direktorji vodijo
posle družbe in jo zastopajo skupno, z omejitvijo, da poslov, ki pomenijo spremembo
premoženja družbe, ne smejo sklepati brez
soglasja skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 6312 Skladiščenje.
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