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KRANJ

Rg-10709

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04016 z dne 31. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAJVI POTAPLJAŠKE DE-
JAVNOSTI, sedež: Gubčeva 6, Kranj, pod
vložno št. 1/01623/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5875633
Firma: CMC ŠPORT, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: CMC ŠPORT, d.o.o.
Sedež: Kranj, Kidričeva 32
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Malešič Mirko in Zapušek

Darja, izstopila 26. 9. 1994; Cvetkovič Mi-
lan, Kranj, Kidričeva 32, vstopil 26. 9. 1994,
vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malešič Mirko, razrešen 12. 12. 1994;
direktor Cvetkovič Milan, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1995: 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 6312 Skladiščenje; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe.

Rg-10731

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00003 z dne 11. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARINŠEK, kmetijstvo, trgo-
vina in turizem, Strahinj, d.o.o., sedež:
Strahinj 7, Naklo, pod vložno št.
1/03993/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5685885
Osnovni kapital: 2,075.000 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Franc, Naklo,

Strahinj 7, vstop 5. 10. 1992, vložek
2,075.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sodni register
Rg-12198

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00814 z dne 15. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa SEPT, podjetje za servis, pro-
izvodnjo in trgovino električnih izdelkov,
d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje 68, Kranj,
pod vložno št. 1/03481/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5831601
Skrajšana firma: SEPT, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,983.000 SIT
Ustanovitelj: Čapelja Andrej, Kranj,

Hrastje 68, vstop 30. 1. 1992, vložek
1,983.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1995: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov (bari); 6023 Drug kopenski potniški
prevoz; 6024 Cestni tovorni prevoz; 6030
Cevovodni transport; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-12213

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03934 z dne 20. 2. 1995 pod št.
vložka 1/05419/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884594
Firma: ČESEN & PARTNER, storitve,

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

odgovornostjo

Sedež: Selca, Ševlje 35
Ustanovitelja: Česen Marko in Česen

Cvetka, oba iz Selc, Ševlje 35, vstopila
27. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Česen Marko in Česen Cvetka, ime-
novana 27. 12. 1994, zastopata družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1995: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6021 Drug kopenski potniški prevoz
na rednih progah; 6023 Drug kopenski pot-
niški prevoz; 6024 Cestni tovorni prevoz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva.

Rg-12246

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01219 z dne 21. 2. 1995 pod
vložno št. 1/03496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5713005
Firma: BANTALE, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in inženiring, Kranj,
d.o.o.

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

Sedež: Hafnerjeva pot 11, Kranj
Osnovni kapital: 2,088.000 SIT
Ustanovitelj: Peternel Drago, Kranj, Haf-

nerjeva pot 14, vstop 2. 12. 1991, vložek
2,088,000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12257

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00919 z dne 23. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa DALES, Proizvodnja, trgovi-
na in storitve, Železniki, d.o.o., sedež: Za-
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li log 24, Železniki, pod vložno št.
1/03516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo ustanovitelja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5836514
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Demšar Andrej, vstopil

6. 4. 1992, in Demšar Stanislav, vstopil 4. 5.
1994, oba iz Železnikov, Zali log 94, vloži-
la po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-12262

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01167 z dne 28. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa VALMARKETING, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in inženiring, Ži-
rovnica, d.o.o., sedež: Moste 3a, Žirovni-
ca, pod vložno št. 1/04262/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5700965
Skrajšana  firma:  VALMARKETING,

Žirovnica, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jakelj Valentin, Žirovnica,

Moste 3a, vstop 21. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13226

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01291 z dne 3. 3. 1995 pod vlož-
no št. 1/03130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5583098
Firma: TRANSLES, prevozno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Železniki
Skrajšana  firma:  TRANSLES,  d.o.o.,

Železniki
Sedež: Dražgoše 16, Železniki
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Marenk Janez, Železniki,

Dražgoše 16, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13252

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02097 z dne 7. 3. 1995 pod vlož-
no št. 1/03855/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5679109
Firma: STUDIO NN, trgovina na debe-

lo in drobno, d.o.o., Kropa
Skrajšana firma: STUDIO NN, d.o.o.,

Kropa
Sedež: Kropa 89, Kropa
Osnovni kapital: 2,361.960 SIT
Ustanoviteljica: Kokalj Neža, Kropa 89,

vstop 8. 4. 1992, vložek 2,361.960 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-13261

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03104 z dne 7. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa ARMENTANO – ARMENTANO,
trgovina, proizvodnja, Kranj, d.n.o., se-
dež: Retljeva 35, Kranj, pod vložno št.
1/04547/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, dejavnosti, fir-
me in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5740304
Firma: ARMENTANO, trgovina, turi-

zem, proizvodnja, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ARMENTANO, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Armentano Atila, Kranj,

Franca Rozmana Staneta 5, in Armentano
Simona, Kranj, Retljeva 35, vstopila 3. 2.
1993, vložila po 285.000 SIT, ter Gomzi
Marjan, vložil 795.000 SIT, in Aljančič An-
drej, vložil 135.000 SIT, oba iz Dupelj, Pod-
brezje 249, vstopila 27. 7. 1994 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Armentano Simoni, ki je bila raz-
rešena 5. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil, in die-
tetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5512 De-

javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov (bari); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni prevoz; 6330 Storitve poto-
valnih 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
Agencije za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-13267

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01340 z dne 7. 3. 1995 pod vlož-
no št. 1/03949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5692709
Firma: PELKO, podjetje za storitve,

gostinstvo, turizem, transport, trgovino
in zastopanje, Visoko, d.o.o.

Skrajšana firma: PELKO, Visoko, d.o.o.
Sedež: Visoko 103C, Visoko
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pelko Vinko, vložil

870.062,25 SIT, in Pelko Gorazd, vložil
629.937,75 SIT, oba iz Visokega 103C,
vstopila 10. 8. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-13279

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01433 z dne 7. 3. 1995 pod vlož-
no št. 1/01455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev in
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5411912
Firma:  REAL,  podjetje  za  trgovino,

ekonomske,  organizacijske,  svetovalne,
posredniške in obrtniške storitve, Kranj,
d.o.o.

Sedež: Stritarjeva 1, Kranj
Osnovni kapital. 1,632.000 SIT
Ustanovitelja: Repič Jože, Stritarjeva 1,

vstop 27. 12. 1989, vložek 1,632.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pajestka Aleš,
izstop 9. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Pajestka Alešu, ki je bil razrešen 9. 5. 1994.

Rg-13285

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02634 z dne 7. 3. 1995 pod vlož-
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no št. 1/04198/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev, dejavno-
sti in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5696453
Firma: DE & DE, trgovina, turizem,

gostinstvo, uvoz in izvoz, d.o.o., Kranjska
gora

Skrajšana firma: DE & DE, d.o.o., Kra-
njska gora

Sedež: Log 16, Kranjska gora
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelja: Frbežar Stojan, Kranjska

gora, Bezje 10, vstop 23. 12. 1992, vložek
2,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žunkovič Janez, izstop 15. 10. 1993.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Žunkovič Janezu, ki je bil razrešen 16. 4.
1994.

Dejavnost družbe se razširi za: dejav-
nost zabaviščnih parkov in luna park; načr-
tovanje, projektiranje in izgradnjo malih hi-
droelektrarn.

Rg-13309

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01033 z dne 21. 3. 1995 pod
vložno št. 1/04039/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in sedeža ter uskladitev dejavnosti in
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5659108
Firma: ARX CELLA – INŽENIRING,

Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inže-
niring, d.o.o., Radovljica

Skrajšana firma: ARX CELLA – IN-
ŽENIRING, d.o.o., Radovljica

Sedež: Radovljica, Gorenjska cesta 25
Osnovni kapital: 8,021.889,50 SIT
Ustanovitelj: Dolar Milan, Žirovnica 99,

vstop 14. 9. 1992, vložek 8,012.889,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1995: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4531 Električ-
ne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-

jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparti; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6010 Železniški promet; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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 širo-
ke porabe; 72101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 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 sveto-
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vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-13314

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03285 z dne 21. 3. 1995 pod št.
vložka 1/05432/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5877725
Firma:  PODNAR  2  DRUŽBENIKA,

podjetje za trgovino, uvoz, izvoz in posre-
dovanje, d.n.o., Škofja Loka

Skrajšana firma: PODNAR 2 DRUŽBE-
NIKA, d.n.o., Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofja Loka, Godešič 140
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Podnar Klemen in Podnar

Jožica, Škofja Loka, Godešič 140, vstopila
10. 11. 1994, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Podnar Klemen in Podnar Jožica,
imenovana 10. 11. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5227 Trgovina na drob-
no 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-13332

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01261 z dne 23. 3. 1995 pod
vložno št. 1/03722/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala, spremembo ustanoviteljev
in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5846528
Firma: LTT SKALAR, podjetje za le-

sarstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Lom
pod Storžičem

Skrajšana firma: LTT SKALAR, d.o.o.,
Lom pod Storžičem

Sedež: Lom pod Storžičem, Tržič
Osnovni kapital: 1,517.101 SIT
Ustanovitelji: Meglič Mihael, Tržič, Lom

pod Storžičem 16, vstopil 1. 4. 1992, vložil
1,517.101 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Meglič Antonija in Meglič Janez, izstopila
17. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-
glič Janez in Meglič Antonija, razrešena
17. 5. 1994; Meglič Mihael, razrešen 17. 5.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-13349

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00316 z dne 23. 3. 1995 pod št.
vložka 1/05437/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890748
Firma: OMNITRADE INTERNATIO-

NAL, d.o.o., trgovina in proizvodnja, Ži-
rovnica

Skrajšana  firma:  OMNITRADE  IN-
TERNATIONAL, d.o.o., Žirovnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žirovnica, Breg 146
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Praprotnik Peter, Radov-

ljica, Gradnikova 57, Mazhar Pervez, Kranj,
Valjavčeva 9, in Petafi Jamshed Zafar, Li-
verpool, L 23 7 TY, Anglija, 22 Cambridge
Road Crosby, vstopili 8. 12. 1994, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Praprotnik Peter, ki zastopa družbo
brez omejitev ter Mazhar Pervez in Petafi
Jamshed Zafar, ki kot namestnika direktorja
zastopata družbo brez omejitev – imenova-
ni 8. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov.

Rg-13369

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03935 z dne 29. 3. 1995 pod št.
vložka 1/05438/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884624
Firma:  VODOVODNA  ZADRUGA

LOM, z.o.o.
Skrajšana  firma:  VODOVODNA  ZA-

DRUGA LOM, z.o.o.
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Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržič, Slap 25
Osnovni kapital: 97.000 SIT
Ustanovitelji – vsi iz Tržiča, in sicer:

Godnov Jožef, Slap 10, Dolenc Majda, Slap
21, Čarman Marija, Slap 21, Meglič Andrej,
Slap 25, Meglič Darko, Slap 25, Slapar Ma-
rija, Lom pod Storžičem 70, Kemperle Sta-
ne, Lom pod Storžičem 72, Česen Mojca,
Lom pod Storžičem 68, Čemažar Mira, Lom
pod Storžičem 64, Slapar Matej, Lom pod
Storžičem 70, Štamcar Zdravko, Lom pod
Storžičem 77, Primožič Anton, Lom pod
Storžičem 59, Tomazin Ana, Lom pod Stor-
žičem 66, Kosmač Edvard, Lom pod Storži-
čem 60, Josef Darja, Lom pod Storžičem
69, Bizjak Marija, Lom pod Storžičem 67,
Stelzer Rudolf, Lom pod Storžičem 63, Per-
ne Anton, Lom pod Storžičem 62, Meglič
Vincenc, Lom pod Storžičem 71, Majer Da-
nica, Lom pod Storžičem 73, Tišler Jože,
Lom pod Storžičem 4, Hafner Franc, Lom
pod Storžičem 3, Tišler Franc, Lom pod
Storžičem 5, Meglič Milan, Lom pod Stor-
žičem 2, Primožič Miloš, Lom pod Storži-
čem 1, Klemenc Fani, Lom pod Storžičem
6, Meglič Branko, Lom pod Storžičem 7,
Meglič Janez, Lom pod Storžičem 8, Kri-
stanec Ida, Lom pod Storžičem 9, Zupan
Janez, Lom pod Storžičem 10, Torkar Vla-
dislav, Lom pod Storžičem 10B, Torkar Jo-
žica, Lom pod Storžičem 10C, Perne Gor-
dana, Lom pod Storžičem 10E, Rozman Ju-
rij, Lom pod Storžičem 45, Razumič Ivan,
Lom pod Storžičem 11, Kramarič Anton,
Lom pod Storžičem 12, Meglič Marjan, Lom
pod Storžičem 13, Primožič Jožefa, Lom
pod Storžičem 42, Meglič Ludvik, Lom pod
Storžičem 41, Meglič Dragica, Lom pod
Storžičem 14, Štamcar Valentin, Lom pod
Storžičem 14A, Štamcar Martin, Lom pod
Storžičem 14B, Justin Ciril, Lom pod Stor-
žičem 15, Meglič Janez, Lom pod Storži-
čem 16, Meglič Ana, Lom pod Storžičem
47, Grdič Zdenko, Lom pod Storžičem 47A,
Soklič Anton, Lom pod Storžičem 17, Kralj
Marija, Lom pod Storžičem 48, Meglič
Frančišek, Lom pod Storžičem 19, Zupan
Stanislav, Lom pod Storžičem 20, Meglič
Jožef, Lom pod Storžičem 21, Meglič An-
ton, Lom pod Storžičem 43, Stare Alojzij,
Lom pod Storžičem 23, Šmitek Martina,
Lom pod Storžičem 22, Mihevc Darko, Lom
pod Storžičem 24, Perne Jožef, Lom pod
Storžičem 25, Gudnov Jožef, Lom pod Stor-
žičem 26, Ahačič Silvestra, Lom pod Stor-
žičem 27, Pehar Cecilija, Lom pod Storži-
čem 28, Roblek Ana, Lom pod Storžičem
29, Meglič Jožef, Lom pod Storžičem 30,
Slapar Marija, Lom pod Storžičem 31, Me-
glič Jožef, Lom pod Storžičem 33, Meglič
Ana, Lom pod Storžičem 34, Švegelj Ceci-
lija, Lom pod Storžičem 35, Primožič Jožef,
Lom pod Storžičem 36, Meglič Marija, Lom
pod Storžičem 38, Gaberc Jernej, Lom pod
Storžičem 39, Repinc Anica, Lom pod Stor-
žičem 40A, Rožič Nadislav, Koroška cesta
24, Kavčič Blaž, Lom pod Storžičem 46,
Lovrenčak Franc, Lom pod Storžičem 52,
Godejša Brane, Lom pod Storžičem 87, Me-
glič Anton, Lom pod Storžičem 90, Primo-
žič Izidor, Lom pod Storžičem 89, Zupan
Franc, Lom pod Storžičem 57, Gaberc He-
lena, Lom pod Storžičem 84, Meglič Stane,

Lom pod Storžičem 86, Hafner Jože, Lom
pod Storžičem 88, Perne Vinko, Lom pod
Storžičem 53, Perne Marija, Lom pod Stor-
žičem 53, Perne Davorin, Lom pod Storži-
čem 53, Meglič Mihael, Lom pod Storžičem
49, Gaberc Frančiška, Grahovše 4, Meglič
Irma, Grahovše 7A, Meglič Jožef, Grahov-
še 11, Kralj Mihael, Grahovše 12, Zupan
Frančiška, Grahovše 13, Meglič Ivana Juli-
jana, Grahovše 14, Rozman Venčeslav, Gra-
hovše 27, Rozman Jožef, Grahovše 16, Me-
glič Janez, Grahovše 23, Meglič Anton, Po-
tarje 3, Godnov Ivan, Potarje 5, Meglič Iva-
na, Potarje 7, Meglič Jože, Potarje 10, in
Tišler Janez, Potarje 11, vstopili 8. 12. 1994,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-
glič Andrej, imenovan 8. 12. 1994 za pred-
sednika upravnega odbora zadruge, ki za-
stopa zadrugo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Tišler Franc,
Meglič Vinko in Godnov Ivan, vstopili
8. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5522
Storitve kampov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
9000 Storitve javne higiene.

Rg-13376

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03608 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ABAK, d.o.o., avtomatizacija
proizvodnje in poslovanja, Kranj, sedež:
Luznarjeva 16, Kranj, pod vložno št.
1/00381/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in sede-
ža, povišanje osnovne vloge, uskladitev de-
javnosti in spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5287634
Firma:  ABAK,  avtomatizacija  pro-

izvodnje in poslovanja, d.o.o.
Skrajšana firma: ABAK, d.o.o.
Sedež: Kranj, Stara cesta 13
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Komovec Iztok, Preddvor

92, vstop 25. 7. 1989, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šolar Borut, iz-
stop 22. 12. 1994; Jenko Lidija, Kranj, Je-
lenčeva ul. 2, vstop 22. 12. 1994, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šolar
Borut, razrešen 22. 12. 1994 kot član poslo-
vodnega odbora; Jenko Lidija, imenovana
22. 12. 1994, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-16103

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01242 z dne 20. 4. 1995 pod
vložno št. 1/00508/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5327482
Firma:  MEDICODATA,  podjetje  za

svetovalno, projektantsko, servisno in tr-
govinsko dejavnost, d.o.o., Kranj

Sedež: Cesta JLA 31, Kranj
Osnovni kapital: 1,540.628 SIT
Ustanovitelj: Žic Mojmir, Ljubljana, Ane

Ziherlove 10, vstop 18. 10. 1989, vložek
1,540.628 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pri dejavnosti pod prvo alineo (sveto-
vanje, projektiranje, inženiring in servisna
dejavnost klimatskih, energetskih in dru-
gih naprav in sistemov, medicinske opre-
me, elektronike in procesne tehnike) se do-
da še naslednje: izobraževanje s tega po-
dročja.

Rg-16106

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01215 z dne 20. 4. 1995 pod
vložno št. 1/02426/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5501865
Firma: LA VIDA, trgovsko, proizvod-

no in gostinsko podjetje, Kranj, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LA  VIDA,  Kranj,

d.o.o.
Sedež: Rudija Papeža 2, Kranj
Osnovni kapital: 2,057.000 SIT
Ustanovitelj: Benčič Stane, Kranj, Rudi-

ja Papeža 2, vstop 10. 5. 1991, vložek
2,057.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16181

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00382 z dne 7. 4. 1995 pod vlož-
no št. 1/01525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5411947
Firma: PEKTER, trgovsko podjetje in

storitve, d.o.o., Kranj
Sedež: Spodnja Besnica 31, Zgornja

Besnica
Ustanovitelja: Košir Miran, izstop 26. 1.

1995; Černivec Jolanda, Kranj, Grintovška
25, vstop 26. 1. 1995, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3306 Št. 47 – 29. VIII. 1996

Rg-16248

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01144 z dne 16. 5. 1995 pod
vložno št. 1/00491/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5297109
Firma: MARK, Grafični in komercial-

ni inženiring, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MARK, Kranj, d.o.o.
Sedež: Partizanska 10H, Kranj
Osnovni kapital: 4,075.739,20 SIT
Ustanovitelj: Urh Bojan, Cerklje, Ul.

Franc Barleta 23, vstop 14. 11. 1989, vložek
4,075.739,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16262

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00510 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DNT TRADE, Podjetje za tr-
govino, posredovanje, storitve in finančni
inženiring, d.o.o., Kranj, sedež: Maistrov
trg 7, Kranj, pod vložno št. 1/04655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781582
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja, podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na sre-
čo; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-16273

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00480 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEAM, podjetje za organiza-
cijo in svetovanje, Kranj, d.o.o., sedež:

Tavčarjeva ulica 22, Kranj, pod vložno št.
1/00577/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
ter spremembo ustanoviteljev in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5327326
Osnovni kapital: 2,044.900 SIT
Ustanovitelji: Misjak Marko Andrej,

Kranj, Stritarjeva 8, vstop 31. 3. 1991, vlo-
žek 920.205 SIT, Misjak Bojana, Kranj,
Tavčarjeva 22, vstop 31. 5. 1994, vložek
920.205 SIT, in Misjak Katja, Kranj Valjav-
čeva 3, vstop 31. 5. 1994, vložek 204.490
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dosedanja dejavnost se dopolni z na-
slednjimi dejavnostmi: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi, mešanim blagom, avtomobili, deli,
priborom, nafto in naftnimi derivati ter in-
dustrijskimi odpadki, prevoz blaga in potni-
kov v cestnem prometu, gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske sto-
ritve ter turistično posredovanje.

Rg-16282

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00814 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa CEH, export-import Kranj,
d.o.o., obj. 1631-92, sedež: Pot na Jošta
28, Kranj, pod vložno št. 1/03994/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5668450
Osnovni kapital: 1,808.000 SIT
Ustanoviteljica: Govekar Valentina,

Kranj, Kocjanova 5, vstop 2. 6. 1992, vlo-
žek 1,808.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16314

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01334 z dne 24. 5. 1995 pod
vložno št. 1/00496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povišanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5307945
Firma: MARKANT, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, Podreča, d.o.o.
Skrajšana firma: MARKANT, Podreča,

d.o.o.
Sedež: Mavčiče, Podreča 87
Osnovni kapital: 1,591.700 SIT
Ustanoviteljica: Slatnar Valentina, Mav-

čiče, Podreča 87, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,591.700 SIT.

Rg-16343

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00863 z dne 29. 5. 1995 pod
vložno št. 1/03775/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanovitelja, sedeža in osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5898285
Firma: PERSPEKT, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana  firma:  PERSPEKT,  d.o.o.,

Kranj
Sedež: Kranj, Kališka 8
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Šturm Alojz, izstop 25. 4.

1994; Stanojevič Jadranka, Kranj, Kališka

8, vstop 25. 4. 1994, vložek 1,520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šturm Alojz, izstop 25. 4. 1994; di-
rektorica: Stanojevič Jadranka, imenovana
25. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16354

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00276 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LOKA UNIVERZAL, podjetje
za trgovino, komisijo, prevoz in računo-
vodske storitve, d.o.o., Partizanska 46,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/01664/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5439892
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kolendo Ljubica, Škofja

Loka, Partizanska c. 46, vstop 12. 11. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kolendo Vladislav, izstop 27. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
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Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 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.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-16627

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 1802/93 z dne 20.
1. 1994 pod št. vložka 1/1169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža ter razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Firma: “SORIKOM”, gostinstvo, turi-
stično in trgovsko podjetje, d.o.o., Zgor-
nja Sorica 9, Sorica

Sedež: Zgornja Sorica 9, Sorica
Na novo se vpiše opravljanje naslednjih

dejavnosti: proizvodnja, predelava in kon-
zerviranje gob, proizvodnja humusa, pro-
izvodnja električne energije v hidroelektrar-
nah.

Dejavnost se odslej glasi: gostinstvo, go-
stinske storitve nastanitve, druge nastani-
tvene storitve – prenočišča, gostilne, pla-
ninski domovi, zasebno oddajanje sob, dru-
ge gostinske storitve – krčme, točilnice, ba-
ri, trgovina z mešanim blagom na drobno,
trgovina z izdelki domače in umetne obrti,
turistično posredovanje, turistični uradi, po-
sredovanje pri nastanitvi turistov v objektih

v individualni lastnini in druga posredova-
nja na področju turizma, proizvodnja, pre-
delava in konzerviranje gob, proizvodnja
humusa, proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah.

Rg-16648

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg. št. 1840/934 z dne
22. 2. 1994 pod št. vložka 1/1947/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in dejavnosti ter prokurista s temile
podatki:

Firma: Proton Projekt, podjetje za teh-
nološko svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Mojstrana

Skrajšana firma: Proton Projekt, d.o.o.,
Mojstrana

Sedež: Dovje 10g, Mojstrana
Opusti se opravljanje doslej registrirane

dejavnosti, ker se ta določi na novo, tako da
se odslej glasi: svetovanje in tehnološki in-
ženiring: izdelava tehnične dokumentacije
in opremljanje projektov s področja povr-
šinske zaščite kovin – kemijski del, izdela-
va procesnih predlogov za opremo projek-
tov (projektnih ponudb) s področja odpad-
nih vod po kemijski površinski obdelavi,
izdelava alternativnih kemijskih tehnologij,
kot ekološko bolj ugodnih variant za obsto-
ječe postopke, uvajanje in servis pri realizi-
ranih projektih, izdelanih v podjetju Proton
Projekt; trgovinske storitve (zastopniške
oziroma agencijske, posredniške, komisij-
ske, storitve blagovnih borz, tržnic, franši-
zing – franchising in drugo); trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi,
od tega: izdelava tehnične dokumentacije
za notranjo opremo objektov, nakup in mon-
taža notranje opreme in naprav objektov,
vključno s financiranjem teh poslov, orga-
niziranje in posredovanje izdelave tehnične
dokumentacije za naprave objektov, organi-
zacija in posredovanje zaključnih in obrtnih
del in montaža notranje opreme in naprav
objektov; prevoz blaga v cestnem prometu;
izdelava in popravilo lesenih predmetov,
predmetov iz tekstila, usnja in montaža; za-
ključna in obrtna dela v stanovanjskih in
poslovnih prostorih, od tega polaganje tapet
in oblaganje tal; menjalniška dejavnost; sto-
ritve skladiščenja blaga, nadzor kakovosti
in količine blaga, špediterske storitve, stori-
tve fizičnega varovanja blaga, ekonomske
propagande, raziskave trga, blagovni lizing
(leasing), faktoring (factoring), kooperacij-
ski posli in druge storitve; projektiranje in
razvoj programske opreme; izvajanje stori-
tev na lastni opremi za uporabnike; prodaja
računalniških proizvodov in storitev ter ra-
čunalniškega potrošnega materiala.

Na novo je pooblaščen za zastopanje An-
ton Kokalj, prokurist.

Rg-16649

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 1814/93 z dne 22.
2. 1994 pod št. vložka 1/4623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Firma: “DLAN”, Škofja Loka, d.o.o.
Sedež: Podlubnik 150, Škofja Loka
Dejavnost družbe se razširi na: opravlja-

nje tapetniške dejavnosti in proizvodnjo ob-
lazinjenega pohištva.

Rg-16684

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00189 z dne 18.
5. 1994 pod št. vložka 1/05290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podat-
ki:

Firma: MOJSTER + UC, podjetje za
finalna dela v gradbeništvu, Naklo, d.o.o.

Skrajšana firma: MOJSTER + UC, Na-
klo, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Naklo, Okroglo 21
Osnovni kapital: 2,388.336 SIT
Ustanovitelj: Ušeničnik Vinko, Naklo,

Okroglo 21, vstop 11. 2. 1994, vložek
2,388.336 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe: trgovina z živilskimi
proizvodi na drobno, od tega: kruh, pecivo,
mleko in mlečni izdelki, zelenjava, sadje in
izdelki, meso, perutnina, ribe in mesni iz-
delki, razna živila, alkoholne pijače in pro-
izvodi za hišne potrebe; trgovina z neživil-
skimi proizvodi na drobno, od tega: tkanine
in konfekcija, obutev, usnje, guma in plasti-
ka, kovinsko in elektrotehnično blago, kuri-
vo in gradbeni material, pohištvo, kerami-
ka, steklo in porcelan, barve, laki in kemi-
kalije, knjige, pisarniški material in pribor
in drugi neživilski proizvodi; trgovina z me-
šanim blagom na drobno, od tega: blagovni-
ce, druga trgovina z mešanim blagom, trgo-
vina z vozili in deli na drobno, trgovina z
naftnimi derivati na drobno; trgovina z ži-
vilskimi proizvodi na debelo, od tega: žita
in mlevski izdelki, zelenjava, sadje in izdel-
ki, alkoholne pijače, živina in perutnina, raz-
na živila in proizvodi za hišne potrebe; tr-
govina z neživilskimi proizvodi na debelo,
od tega: tkanine in konfekcija, surove kože,
volna ipd., kovinsko in elektrotehnično bla-
go, gradbeni, sanitarni, izolacijski material,
kemični izdelki, barve, laki, papir, pisar-
niški material in pribor, sanitetni material,
tobak in drugi neživilski proizvodi; trgovi-
na z vozili, deli in priborom na debelo; trgo-
vina z naftnimi derivati na debelo; trgovina
z mešanim blagom na debelo; trgovina z
industrijskimi odpadki na debelo; proizvod-
nja z industrijskimi odpadki na debelo; pro-
izvodnja, obdelava in predelava raznovrst-
nih kovinskih, tekstilnih in lesenih izdel-
kov, izdelkov iz usnja in gume ter živilskih
proizvodov; proizvodnja kemičnih vlaken
in plastičnih mas; proizvodnja vseh vrst so-
larnih sistemov; proizvodnja strojev in na-
prav; predelava plastičnih mas, od tega pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas, termo-
izolacije in druga predelava plastičnih mas;
visoka gradnja; nizka gradnja in hidrograd-
nja, od tega gradnja prometnih objektov,
gradnja hidrogradbenih objektov in gradnja
drugih objektov nizke gradnje; industrijska
in zaključna dela v gradbeništvu, od tega
napeljava in popravila gradbenih instalacij
ter zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
menjalniške storitve; zastavljalnica, finanč-
ni inženiring; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu; storitve v cest-
nem prometu, od tega posojanje avtomobi-
lov, tovornjakov in avtobusov; prevoz pot-
nikov s taksi avtomobili; kinološka dejav-
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nost (vzreja psov); založniška, izdajateljska
in grafična dejavnost; organizacija in posre-
dovanje pri gradnji kompletnih gospodar-
skih in drugih objektov (inženiring); turi-
stično posredovanje, od tega turistične agen-
cije in uradi; usposabljanje voznikov (av-
tošola); poslovne storitve zastopanja in
posredovanja; gostinske storitve prehrane,
pijače in nastanitve.

Rg-16704

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/01305 z dne 10.
6. 1994 pod št. vložka 1/01780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5440467
Firma: PERC, podjetje za proizvodnjo

kruha in peciva, trgovino in gostinstvo,
Radovljica, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PERC,  Radovljica,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,932.731 SIT
Ustanovitelja: Perc Stane, vložil

1,352.912 SIT, in Perc Marta, vložila
579.819 SIT, oba iz Kamne gorice, Zg. Lip-
nica 10, vstopila 21. 11. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-16713

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 269/94 z dne 9. 6.
1994 pod št. vložka 1/3481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Firma: SEPT – Podjetje za servis, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o.,

Sedež: Hrastje 68, Kranj
Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:

knjigovodske storitve in obdelava podatkov;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi
proizvodi; prevoz potnikov in blaga v do-
mačem in mednarodnem cestnem prometu;
gostinske storitve nastanitve, prehrane, dru-
ge gostinske storitve – kavarne, krčme, to-
čilnice, bari, bifeji, pizzerije; turistično po-
sredovanje; prirejanje sejmov in razstav.

Dejavnost družbe je odslej: servisne sto-
ritve na področju elektro in kovinske stro-
ke; proizvodnja električnih materialov in iz-
delkov; trgovina na drobno in debelo z ne-
živilskimi izdelki; posredovanje in komisij-
ski posli; knjigovodske storitve in obdelava
podatkov; trgovina na drobno in debelo z
živilskimi proizvodi; prevoz potnikov in bla-
ga v domačem in mednarodnem prometu;
gostinske storitve nastanitve, prehrane, dru-
ge gostinske storitve – kavarne, krčme, to-
čilnice, bari, bifeji, pizzerije; turistično po-
sredovanje; prirejanje sejmov in razstav.

Rg-16726

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/01221 z dne 20.
6. 1994 pod št. vložka 1/04420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5733782
Firma: PLANŠAR, podjetje za trgovi-

no, turizem in gozdarstvo, d.o.o., Stara
Fužina

Skrajšana firma: PLANŠAR, d.o.o., Sta-
ra Fužina

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Lidija, Bohinj-

sko jezero, Stara Fužina 179, vstop 29. 1.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-16727

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/01763 z dne
23. 6. 1994 pod vložno št. 1/01831/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5452643
Firma: ALMI LINE, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Duplje
Skrajšana firma: ALMI LINE, d.o.o.,

Duplje
Osnovni kapital: 2,022.000 SIT
Ustanovitelj: Štefe Aleš, Križe, Pod Pod-

govco 1, vstop 11. 1. 1991, vložek 2,022.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16744

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/01239 z dne
20. 6. 1994 pri subjektu vpisa HUMIS, pod-
jetje za projektiranje, proizvodnjo, inže-
niring in trgovino, d.o.o., Bled, pod vložno
št. 1/04470/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in povišanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Firma: MICEL, podjetje za projekti-
ranje, proizvodnjo, inženiring in trgovi-
no, d.o.o., Bled

Skrajšana firma: MICEL, d.o.o., Bled
Osnovni kapital: 2,157.000 SIT
Ustanovitelj: Hudovernik Matko, Bled,

Planinska 5, vstop 1. 3. 1993, vložek
2,157.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16752

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00382 z dne 9.
8. 1994 pod vložno št. 1/02991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Firma:  ČEBAŠEK,  podjetje  za  pro-
izvodnjo strojev, orodij in naprav, trgo-
vina in storitve, Kranj, d.o.o.

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

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Dosedanja dejavnost se dopolni z na-

slednjim: trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi in živilskimi proizvodi; stori-
tve v prometu blaga in storitev; izvoz in
uvoz neživilskih in živilskih proizvodov; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev s
tujino.

Rg-16771

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00444 z dne 12.
9. 1994 pod vložno št. 1/01172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5617561
Firma: AQUARIUM, podjetje za pro-

met in razmnoževanje tropskih akvarij-
skih rib in rastlin, ptičev in malih živali,
tehnične opreme in pribora, d.o.o., Lesce

Skrajšana firma: AQUARIUM, d.o.o.,
Lesce

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Marjan in Vidic Eli-

zabeta, Lesce, Dobrška 1, vstopila 18. 1.
1992, vložila po 751.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-16772

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00449 z dne
12. 9. 1994 pod vložno št. 1/03696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5644321
Firma: STOLID, podjetje za storitve,

trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Dobro po-
lje

Skrajšana firma: STOLID, d.o.o., Do-
bro polje

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bohinc Matjaž, Brezje, Do-

bro polje 10, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16792

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00818 z dne
29. 9. 1994 pri subjektu vpisa ŠTOS, go-
stinstvo, trgovina in storitve, Voklo,
d.o.o., pod vložno št. 1/04995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz družbe z omejeno odgovornostjo v firmo
z neomejeno odgovornostjo ter spremembo
firme in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5790409
Firma: ŠTOS IN KOŽUH, gostinstvo,

trgovina in storitve, Voklo, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ŠTOS  IN  KOŽUH,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Dolžan Edvard, Žabnica,

Sr. Bitnje 123, in Kožuh Marjan, Šenčur,
Voklo 12A, vstopila 25. 6. 1993, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-16797

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/02423 z dne
11. 10. 1994 pri subjektu vpisa MOCA,
družba za trgovske posle, pod vložno št.
1/03622/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in dejavno-
sti, povišanje osnovnega kapitala, spremem-
bo ustanoviteljev in osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5853265
Firma: ABENATRADE, trgovina, uvoz-

-izvoz, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: ABENATRADE, d.o.o.,

Škofja Loka
Sedež: Škofja Loka, Virmaše 15
Osnovni kapital: 2,170.000 SIT
Ustanovitelja: Ogris Mojca, izstop 18. 5.

1994; Bukovec Franc, Škofja Loka, Virma-
še 15, vstop 18. 5. 1994, vložek 2,170.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ogris Mojca, razrešena 18. 5.
1994; direktor Bukovec Franc, imenovan
18. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: 0701 Trgovina na drobno z:
živilskimi in neživilskimi proizvodi, z vozi-
li, rezervnimi deli, priborom, mešanim bla-
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gom, lesom in lesnimi izdelki, naftnimi de-
rivati; 0702 Trgovina na debelo z: živilski-
mi in neživilskimi proizvodi, z vozili, re-
zervnimi deli, priborom, mešanim blagom,
lesom in lesnimi izdelki, naftnimi derivati;
110620 Ekonomski inženiring in svetova-
nje; finančno svetovanje; agencijsko posred-
niški posli; marketing; 0113 Kovinska pre-
delovalna dejavnost; 01194 Predelava pla-
stičnih mas; 0123 Proizvodnja končnih le-
senih izdelkov; 013909 Druga neomenjena
industrija; 11030 Mednarodno prometno
agencijski posli; 070310 Uvoz in izvoz bla-
ga iz naslednjih panog: 070320 Neživilski
in živilski proizvodi, mešano blago; 110303
Zastopanje tujih pravnih in fizičnih oseb v
RS, 11030 Posredovanje in zastopanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev.

Rg-16832

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/03064 z dne 14.
11. 1994 pod št. vložka 1/05368/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5869102
Firma: PEJAŠINOVIĆ & PARTNER,

trgovina in storitve, d.n.o., Golnik
Skrajšana  firma:  PEJAŠINOVIĆ  &

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

odgovornostjo
Sedež: Golnik, Golnik 35
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Pejašinović Vidanka in

Pejašinović Bore, oba z Golnika 35, vstopi-
la 28. 9. 1994, vložila po 6.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pejašinović Vidanka in Pejašinović
Bore, imenovana 28. 9. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1994: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi

izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izdel-
kov iz perutninskega mesa; 6022 Taksi;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni prevoz; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil.

Rg-16836

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00727 z dne
8. 11. 1994 pod vložno št. 1/01610/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in spremembo na-
slova ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5429773
Firma: ESSA, elektronski sklopi in si-

stemi avtomatizacije, Škofja Loka, d.o.o.
Skrajšana firma: ESSA, Škofja Loka,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,930.600 SIT
Ustanovitelj: Volk Boris, Škofja Loka,

Podlubnik 155, vstop 20. 9. 1990, vložek
1,930.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16837

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/03053 z dne 18.
11. 1994 pod vložno št. 1/03700/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5639565
Firma:  FEDOR,  inženiring,  Kranj,

d.o.o.
Skrajšana firma: FEDOR, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,908.000 SIT
Ustanovitelj: Kolenc Bogdan, Kranj, To-

mažičeva 1, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,908.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16838

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00424 z dne
1. 12. 1994 pod vložno št. 1/01021/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovne vloge, ustanovitelja,
firme, sedeža, dejavnosti in osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5869692
Firma: METULJ, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: METULJ, d.o.o.
Sedež: Kranj, Tavčarjeva 20
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanoviteljici: Korenčan Marija, izstop

18. 10. 1994; Furlan Ema, Kranj, Šorlijeva
21, vstop 18. 10. 1994, vložek 1,522.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Korenčan Marija, razrešena 18. 10.

1994; direktorica Furlan Ema, imenovana
18. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1994: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobakom v specia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Agencije za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 744 Ekonomska
propaganda; 747 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-16862

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00788 z dne
16. 12. 1994 pod vložno št. 1/02506/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5520665
Firma: BIŽU, d.o.o., trgovina in po-

sredništvo, Kranj
Skrajšana firma: BIŽU, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,571.500 SIT
Ustanoviteljici: Mall Biserka in Mihali-

nec Tončka, Kranj, Golniška 4, vstopili
20. 5. 1991, vložili po 781.750 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17719

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01591 z dne 29. 6. 1995 pod
vložno št. 1/01306/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo dejavnosti in na-
ziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5395453
Firma:  SKRBIŠ,  gostinsko  podjetje

Šutna, d.o.o.
Sedež: Šutna 30, Žabnica
Osnovni kapital: 1,645.000 SIT
Ustanovitelja: Skrbiš Tatjana in Skrbiš

Jože, oba iz Žabnice, Šutna 30, vstopila
5. 7. 1990, vložila po 822.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Skrbiš
Tatjana, razrešena 23. 5. 1994 kot direktori-
ca in ponovno imenovana, zastopa družbo
brez omejitev; Skrbiš Jože, razrešen 23. 5.
1994 kot družbenik in ponovno imenovan,
zastopa družbo brez omejitev.

Na novo se vpiše dejavnost – organizi-
ranje in izvajanje kulturnih, zabavnih in
športnih prireditev, med drugim organizi-
ranje jahalne šole, učenja in izpopolnjeva-
nja športnih panog, disciplin in zvrsti, iz-
vedba raznovrstnih športnih tekmovanj, se-
minarjev, športnih in kulturnih ter zabav-
nih prireditev ipd.
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Rg-17760

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00978 z dne 16. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906318
Firma: PREVOZNIŠTVO POTOČNIK,

prevozi in trgovina, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: PREVOZNIŠTVO PO-

TOČNIK, d.o.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Godešič 129
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Jakob in Potoč-

nik Aleš, oba iz Škofje Loke, Godešič 129,
vstopila 22. 5. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Jakob, imenovan 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-17762

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01899 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRIMO, trgovsko in storitve-
no podjetje, pod vložno št. 1/00500/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo družbenikov, odsvojitev dela
poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5308470
Firma: PRIMO ŽEPIČ & PARTNER,

trgovina in storitve, d.n.o., Retnje
Skrajšana firma: PRIMO ŽEPIČ & PA-

RTNER, d.n.o., Retnje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Križe, Retnje 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Žepič Nika, vstopila

22. 11. 1989 in Žepič Janez, vstopil 16. 5.
1994, oba iz Križ, Retnje 13, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-

ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6420 Telekomunika-
cije; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Rg-17763

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00472 z dne 15. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5894662
Firma: MERKANT SLATNAR, trgo-

vina in storitve, k.d. Podreča
Skrajšana  firma:  MERKANT  SLAT-

NAR, k.d., Podreča
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Mavčiče, Podreča 87
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Slatnar Mavricij in Slat-

nar Janja, oba iz Mavčič, Podreča 87, vsto-
pila 21. 2. 1995, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: Slatnar Mavricij odgovarja s
svojim premoženjem, Slatnar Janja pa ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slat-
nar Mavricij, imenovan 21. 2. 1995, kot
komplementar – direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in apartov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
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izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5120
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba

z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-17764

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00518 z dne 15. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05524/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894875
Firma:  DEMŠAR  IN  OSTALI,  pro-

izvodnja, trgovina, marketing, d.n.o.
Skrajšana firma: DEMŠAR IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: Žabnica, Šutna 87
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelji: Demšar Primož in Demšar

Tomaž, oba iz Žabnice, Šutna 87, ter Barbič
Tone, Ljubljana, Periška c. 12, vstopili 8. 3.
1995, vložili po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dem-
šar Primož, imenovan 8. 3. 1995, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mle-
čnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-

izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil in izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
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Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 6142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve.

Rg-17778

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01003 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa T & A, ekonomsko finančne sto-
ritve, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Podlub-
nik 243, Škofja Loka, pod vložno št.
1/02065/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo priimka družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5714184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šinkovec Tadeja in Debe-

ljak Bogdan, vstopila 10. 1. 1991, vložila po
400 SIT, ter Debeljak Dragica, vstopila
17. 4. 1992, vložila 1,499.200 SIT, vsi iz
Škofje Loke, Podlubnik 243, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-17786

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03225 z dne 6. 6. 1995 pod vlož-
no št. 1/02964/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, razširitev in uskladitev dejavnosti ter
spremembo sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5565006
Firma: ROOF – RR, zaključna dela,

inženiring, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ROOF, d.o.o., Kranj
Sedež: Cerklje na Gorenjskem, Dvor-

je 82A
Osnovni kapital: 1,727.300 SIT
Ustanovitelja: Rozman Stanislava in

Rozman Rajko, oba iz Cerkelj na Gorenj-
skem, Adergas 18, vtopila 15. 1. 1992, vlo-
žila po 863.650 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rozman Stanislava, razrešena
31. 10. 1994; direktor Rozman Rajko, ime-
novan 1. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-17805

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03734 z dne 5. 6. 1995 pod vlož-
no št. 1/03412/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, po-
večanje osnovne vloge ter spremembo usta-
novitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5897947
Firma: DARTRADE, storitveno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: DARTRADE, d.o.o.,

Kranj
Sedež: Kranj, Struževo 53
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Tršan Darinka, izstop

28. 12. 1994; Tršan Janko, Kranj, Struževo
53, vstop 28. 12. 1994, vložek 1,557.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tršan Darinka, razrešena 28. 12.
1994; direktor Tršan Janko, imenovan
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-17814

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01012 z dne 8. 6. 1995 pod vlož-
no št. 1/01474/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5415934
Firma: BERTOSO, Podjetje za trženje,

opremo in storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana  firma:  BERTOSO,  Kranj,

d.o.o.
Sedež: Trg Prešernove brigade 7,

Kranj
Ustanovitelj: Bertoncelj Peter, Kranj, Trg

Prešernove brigade 7, vstop 25. 6. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-

daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celnom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5247 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno

s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.

Rg-20401

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01904 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIRANOVA, finančno-raču-
novodsko, knjigovodsko poslovanje,
d.o.o., Žiri, sedež: Rakulk 60, Žiri, pod
vložno št. 1/02283/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povišanje osnovne vloge,
spremembo firme in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5491614
Firma: FIRANOVA, družba za stori-

tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žiri
Osnovni kapital: 2,112.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Stanislav ml., Žiri,

Rakulk 60, vložek 132.000 SIT, Novak Ber-
narda, Ljubljana, Poljanska 77, vložek
1,848.000 SIT, in Novak Stanislav, Žiri, Ra-
kulk 60, vložek 132.000 SIT – vstopili
15. 1. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-20414

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03471 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa NIKI NOVAK, kovinski izdel-
ki, d.o.o., Gorenja vas, sedež: Gorenja vas
59, Gorenja vas, pod vložno št. 1/00707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5371503
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Marko, izstop

15. 12. 1994; Novak Jože, Gorenja vas 59,
vstop 15. 12. 1994, vložek 1,532.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Marko, razrešen 15. 12. 1994;
direktor Novak Jože, imenovan 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
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izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Rg-20456

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00912 z dne 5. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05552/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904528
Firma: GORENJSKI KABEL, podjet-

je za izgradnjo in upravljanje kabelsko
komunikacijskih sistemov, d.o.o., Žirov-
nica

Skrajšana firma: GORENJSKI KABEL,
d.o.o., Žirovnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žirovnica, Moste 26A
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelji: Bernard Roman, Žirovni-

ca, Moste 26A, vložil 800.700 SIT, ter Ilić
Mičo, Ljubljana, Glinškova ploščad 12, in
Porenta Miran, Ljubljana, Ulica Jana Husa
84, vložila po 384.650 SIT – vstopili 25. 5.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bernard Roman, ki zastopa družbo
brez omejitev, Ilić Mičo, ki kot pomočnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev, in
Porenta Miran, ki kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev, imenovani
25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-24078

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01944 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOŠENINA A & J, podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Cesta talcev
11, Škofja Loka, pod vložno št. 1/01524/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz družbe z omejeno odgovornost-
jo v družbo z neomejeno odgovornostjo in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5413745
Firma: KOŠENINA A & J, trgovina in

storitve, Škofja Loka, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Košenina Jure in Košeni-

na Alenka, oba iz Škofje Loke, Cesta talcev
11, vstopila 11. 6. 1990, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Rg-24083

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01030 z dne 30. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05592/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904943
Firma:  SIDERTECH,  proizvodnja  in

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

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Aleš, Ljubljana, Su-

hadolčanova 17, vložek 765.000 SIT, in Na-
nut Sonia, Gorica, Italia, Via 3 Cavalleggeri
di Lodi, vložek 735.000 SIT – vstopila 30.
5. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesih Aleš, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-24097

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01740 z dne 24. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa PREMIKS, Železniki, d.o.o.,
sedež: Dašnica 73, Železniki, pod vložno
št. 1/01835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
osebe, pooblaščene za zastopanje, poviša-
nje osnovne vloge in uskladitev vpisa z za-

konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5456665
Firma: NIKA-ŠIV, Podjetje za trgovi-

no, Železniki, d.o.o.
Skrajšana firma: NIKA-ŠIV, Železniki,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,157.350 SIT
Ustanovitelji: Lotrič Janez, Železniki,

Dašnica 73, vstop 29. 1. 1990, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lotrič Mar-
ko, izstop 6. 5. 1994; Lotrič Nika, Železni-
ki, Dašnica 73, vstop 5. 5. 1994, vložek
2,147.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lotrič Janez, razrešen 5. 5. 1994;
direktorica Lotrič Nika, imenovana 5. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24103

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01126 z dne 22. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05584/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907675
Firma: PELAR, BANDELJ DVA DRU-

ŽBENIKA, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana  firma:  PELAR,  BANDELJ
DVA DRUŽBENIKA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Duplje, Sp. Duplje 69a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Bandelj Branko in Ban-

delj Petra, oba iz Dupelj, Sp. Duplje 69,
vstopila 11. 7. 1995, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bandelj Branko in Bandelj Petra,
imenovana 11. 7. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7482 Pakiranje; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
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Rg-24121

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01675 z dne 16. 8. 1995 pod
vložno št. 1/02360/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5508355
Firma:  GALERIJA  BEVISA,  d.o.o.,

podjetje za prirejanje razstav, posredo-
vanje in prodajo umetniških del, trgovi-
no, inženiring, projektiranje in oblikova-
nje ter prevajalsko dejavnost, Kranj

Skrajšana firma: GALERIJA BEVISA,
d.o.o., Kranj

Sedež: Koroška cesta 47, Kranj
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Bedene Saša, Kranj, Cesta

Kokrškega odreda 2a, vložil 800.000 SIT,
Bedene Bojan, Kranj, Cesta Kokrškega
odreda 2, vložil 400.000 SIT, in Bedene
Stane, Kranj, Cesta Kokrškega odreda 2a,
vložil 400.000 SIT – vstopili 12. 5. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-24144

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00288 z dne 31. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AIR SYSTEM, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Hafnerjevo naselje 121,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00822/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, povišanje os-
novne vloge, spremembo zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5330041
Firma:  AIR  SYSTEMS,  d.o.o.,  Pro-

izvodnja lahkih letalnih naprav
Skrajšana firma: AIR SYSTEMS, d.o.o.
Sedež: Kranj, Savska cesta 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Svoljšak Anton, Škofja

Loka, Hafnerjevo naselje 121, vstopil 8. 1.
1990, vložil 1,125.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krajnc Stanislav in Wolfens-
berger Peter, izstopila 2. 12. 1991; Svoljšak
Elizabeta, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje
121, vstopila 15. 12. 1994, vložila 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Svolj-
šak Elizabeta, imenovana 15. 12. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5323 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6220 Izredni
zračni promet; 6323 Druge pomožne dejav-

nosti v zračnem prometu; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7481 Fotografska de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-24146

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00983 z dne 31. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05566/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906393
Firma: RADO VUJKOVIČ IN OSTA-

LI, družba za trgovino in storitve, d.n.o.,
Bled

Skrajšana firma: RADO VUJKOVIČ IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bled, Gregorčičeva št. 5
Ustanovitelja: Vujkovič Radenko in Vuj-

kovič Rada, oba z Bleda, Gregoričeva št. 5,
vstopila 9. 5. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Vujkovič Radenko in Vujkovič Ra-
da, imenovana 9. 5. 1995, zastopata družbo
neomejeno.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 8041 Dejavnost vozniških šol; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami.

Rg-24482

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01663 z dne 26. 9. 1995 pod
vložno št. 1/00438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala, razširitev dejavnosti in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5291909
Firma: PREMISA, podjetje za sveto-

vanje na ekonomsko organizacijskem in
inovativnem področju, d.o.o., Škofja Lo-
ka

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

Sedež: Pod Plevno 23, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Giacomelli Megušar Ja-

na, vstopila 21. 10. 1989, vložila 800.000
SIT, in Megušar Alojz, vstopil 10. 5. 1994,

vložil 700.000 SIT, oba iz Škofje Loke, Pod
Plevno 23, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi;
neomenjene storitve na področju prometa,
predvsem pa zastopanje tujih firm.

Rg-24489

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00692 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAESTRAL, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Tržič, sedež: Šol-
ska ulica 5, Tržič, pod vložno št.
1/02424/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5503272
Sedež: Tržič, Kolodvorska cesta 31.

Rg-24503

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01888 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAF, podjetje s področja sto-
ritev, proizvodnje in trgovine, Kranj,
d.o.o., sedež: Mlakarjeva 8, Kranj, pod
vložno št. 1/03517/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novne vloge, razširitev in uskladitev dejav-
nosti s klasifikacijo ter spremembo družbe-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5649439
Osnovni kapital: 1,549.808 SIT
Ustanovitelj: Florjančič Marko, Kranj,

Mlakarjeva 8, vstop 23. 5. 1994, vložek
1,541.808 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1995: 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 211 Proizvodnja vlak-
nin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja iz-
delkov iz papirja in kartona; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 285 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
mehanična dela; 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; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-24512

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/10734 z dne 13. 9. 1995 pod
vložno št. 1/01067/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, povišanje osnovne vloge, uskladitev
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dejavnosti in spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5403979
Firma: TAI-PAN, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TAI-PAN, d.o.o.
Sedež: Zadraga 4, Duplje
Osnovni kapital: 1,690.827 SIT
Ustanovitelj: Jelar Lovro, Duplje, Zadra-

ga 4, vstop 17. 1. 1990, vložek 1,690.827
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jelar
Mateja, Duplje, Spodnje Duplje 106, ime-
novana 5. 5. 1994, kot namestnica direktor-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-

nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52 Trgovina na drobno, razen z
motornimi vozili; popravila izdelkov široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme

v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-26427

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01133 z dne 25. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PINUS, podjetje za trgovino in
storitve, Stara Loka, d.o.o., sedež: Stara
Loka 11a, Škofja Loka, pod vložno št.
1/03198/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5597269
Firma:  PINUS,  vrtnarija  s  trgovino,

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

d.o.o.
Sedež: Škofja Loka, Stara Loka 11A
Osnovni kapital: 1,835.000 SIT
Ustanovitelja: Hari Janez in Hari Boja-

na, oba iz Škofje Loke, Stara Loka 11A,
vstopila 12. 3. 1992, vložila po 917.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-26430

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01659 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KOM, trgovina in storitve,
d.o.o., Gozd Martuljek, sedež: Zg. Rute
111, Gozd Martuljek, pod vložno št.
1/04562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v d.n.o., razširitev dejavno-
sti, spremembo kapitala, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5746094
Firma: ROBGRAD ROBIČ IN DRUGI,

d.n.o., vzdrževanje, gradbene, trgovske in
servisne storitve, Gozd Martuljek

Skrajšana  firma:  ROBGRAD  ROBIČ
IN DRUGI, d.n.o., Gozd Martuljek

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 120.000 SIT
Ustanovitelja: Robič Klemen, vstopil

29. 3. 1993, vložil 100.000 SIT, Robič Joži-
ca, vstopila 25. 5. 1994, vložila 20.000 SIT,
oba iz Gozda Martuljka, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Robič Jožica, imenovana 25. 5. 1994,
izvzeta od zastopanja družbe.
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Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: visoka gradnja: gradnja, rekonstruk-
cija, adaptacija in popravilo gospodarskih
in drugih stanovanjskih stavb; instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu, in to: na-
peljave in popravila gradbenih instalacij, za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; grad-
nja drugih objektov nizke gradnje, in to:
polaganje telefonskih, telegrafskih in elek-
tričnih kablov.

Rg-26433

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01692 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŠMID, d.o.o., Železniki, se-
dež: Racovnik 39, Železniki, pod vložno
št. 1/02663/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovnega ka-
pitala in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5530997
Firma: ŠMID, proizvodnja in trgovina

s proizvodi iz plastike in kovine, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠMID, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šmid Franc, Železniki, Ra-

covnik 39, vstop 8. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26434

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01672 z dne 30. 10. 1995 pod
vložno št. 1/01579/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5576806
Firma: METELKO, trgovsko, gostin-

sko in transportno podjetje, Škofja Loka,
d.o.o.

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

Sedež: Reteče 34, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: Metelko Boris, Kranj, V.

Vlahoviča 4, vstopil 21. 6. 1990, vložil
309.000 SIT, Metelko Alenka, Kranj, V. Vla-
hoviča 4, vstopila 21. 6. 1990, vložila 103.000
SIT, in Hafner Anton, Škofja Loka, Reteče
34, vstopil 20. 5. 1994, vložil 1,100.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-26436

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01329 z dne 30. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904820
Firma: OMAN IN MILAČ, proizvod-

no, trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Kranj

Skrajšana firma: OMAN IN MILAČ,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranj, Pot v Bitnje 8
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Oman Darij, Kranj, Pot v

Bitnje 8, in Milač Maja, Medvode, Zg. Pir-
niče 5, vstopila 31. 3. 1995, vložila po 5.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Oman Darij, in Milač Maja, imeno-
vana 31. 3. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3660 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kuriske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-26440

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02296 z dne 27. 10. 1995 pod
vložno št. 1/02086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5478499
Firma: CENTO, gradbene instalacije

in trgovina, d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: CENTO, d.o.o., Jese-
nice

Sedež: Jesenice, Industrijska 2
Osnovni kapital: 1,543.488 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Matjaž, Jesenice,

Industrijska 2, vstop 16. 12. 1990, vložek
1,543.488 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26441

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01847 z dne 27. 10. 1995 pod
vložno št. 1/02742/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge in spremembo ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5545579
Firma: TRIAS, Transport, informati-

ka in agencijske storitve, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: TRIAS, d.o.o., Jese-

nice
Sedež: Jesenice, Hrušica 141
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Šporar Bojan, Jesenice,

Hrušica 141, in Pagon Branko, Jesenice,
Hrušica 140, vstopila 15. 11. 1991, vložila
po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Zajšek Margareta in Cund Zdenko, iz-
stopila 17. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Špo-
rar Bojan, razrešen 26. 5. 1994 kot vršilec
dolžnosti direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26443

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00403 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa JDJ – AVRIKELJ, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Spodnji Brnik 30, Cerklje,
pod vložno št. 1/03140/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5804582
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jenko Darja, razrešena 26. 1. 1995;
direktorica Jenko Dragica, Cerklje, Spodnji
Brnik 30, imenovana 25. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-26444

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03790 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA TELEKOM HOL-
DING, korporacijski center za telekomu-
nikacije in računalništvo, d.d., Kranj, se-
dež: Ljubljanska c. 24A, Kranj, pod vlož-
no št. 1/00347/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in spremembo meja pooblastil osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5284414
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Černe Franc, ki od 16. 12. 1994 za-
stopa družbo z omejitvijo, da lahko posle
glede razpolaganja z nepremičninami in nji-
hovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter druge po nara-
vi slične posle sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja nadzornega sveta družbe.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
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lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanja zvoka in slike; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-26445

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03523 z dne 26. 10. 1995 pod
vložno št. 1/02598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5527953
Firma: ALPLES 3E, estetika, ekologi-

ja, ekonomika, d.o.o., Železniki
Skrajšana firma: ALPLES 3E, d.o.o., Že-

lezniki
Sedež: Češnjica 48D, Železniki
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovanih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s

surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravila električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-

sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-26447

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01278 z dne 25. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5920485
Firma: LT BARVARNA, barvanje prej

in pletiv, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana  firma:  LT  BARVARNA,

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

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LOKATEKS, podjetje za

zaposlovanje invalidov, d.o.o., Škofja Lo-
ka, Kidričeva 75, vstop 29. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Volčič Marija, Škofja Loka, Jego-
rovo predmestje 25, imenovana 29. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 410 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravmi, priborom; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 631 Prekladanje, skladiščenje;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-26449

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01651 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CINK, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj, sedež: Delavska št. 48,
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Kranj, pod vložno št. 1/01196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5771536
Osnovni kapital: 1,927.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupančič Zdenka, Kranj,

Delavska 48, vstop 24. 5. 1990, vložek
1,927.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26451

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01656 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa STEP BY STEP, podjetje
za plesno dejavnost, d.o.o., Kranj, sedež:
Gubčeva 5, Kranj, pod vložno št.
1/03802/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5654629
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Homan Marija, Kranj,

Gubčeva 5, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26453

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02132 z dne 25. 10. 1995 pod
vložno št. 1/02141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479894
Firma: GRIČAR, svetovalni inženiring,

Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: GRIČAR, Bled, d.o.o.
Sedež: Kolodvorska št. 9, Bled
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Gričar Branko, vstopil

27. 11. 1990, vložil 1,258.000 SIT, in Gri-
čar Margareta, vstopila 12. 2. 1994, vložila
244.000 SIT, oba iz Bleda, Kolodvorska 9,
odgovorost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi še na: proizvodnjo
lesnih izdelkov in polizdelkov, storitve ža-
ge, založniško dejavnost.

Rg-26456

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01606 z dne 24. 10. 1995 pod
vložno št. 1/03003/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5578922
Firma: KVIT, trgovina, storitve in pro-

izvodnja, d.o.o., Cerklje
Sedež: Zalog 93, Cerklje
Osnovni kapital: 1,611.457 SIT
Ustanoviteljica: Frantar Kristina, Cer-

klje, Zalog 93, vstop 8. 2. 1992, vložek
1,611.457 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26457

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03468 z dne 24. 10. 1995 pod
vložno št. 1/05117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža in ustanoviteljev, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Firma: JEF, storitve in trgovina, d.o.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: JEF, d.o.o., Jesenice
Sedež: Jesenice, Cesta revolucije 2/B
Osnovni kapital: 3,646.225 SIT
Ustanovitelji: Lah Branka in Lah Franc,

izstopila 24. 10. 1994; Vukčevič Miranda,
Jesenice, Cesta revolucije št. 2/B, vstopila
24. 10. 1994, vložila 3.646.225 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lah
Franc, razrešen 14. 10. 1994; Parežanin De-
jan, Jesenice, Cesta revolucije 2/B, imeno-
van 24. 10. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-26460

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01609 z dne 24. 10. 1995 pod št.
vložka 1/03955/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5661404
Firma: ŽIROVKA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Žiri
Skrajšana firma: ŽIROVKA, d.o.o., Ži-

ri
Sedež: Strojarska ul. 10, Žiri
Osnovni kapital: 1,578.200 SIT
Ustanoviteljica: Govekar Ljudmila, Go-

renja vas, Stara Oselica 26, vstop 20. 9.
1992, vložek 1,578.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-26462

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01266 z dne 16. 10. 1995 pod št.

vložka 1/05620/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915775
Firma: DEMŠAR & CO, trgovina in

gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana  firma:  DEMŠAR  &  CO,

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

odgovornostjo
Sedež: Selca, Praprotno 24
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Demšar Janez in Demšar

Marija, oba iz Selc, Praprotno 24, vstopila
18. 9. 1995, vložila po 5.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Demšar Janez in Demšar Marija,
imenovana 18. 9. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 512
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 6139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
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no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-26463

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01263 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GORJANC, lesna industri-
ja in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Smled-
niška cesta 13, Kranj, pod vložno št.
1/01203/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5377633
Skrajšana firma: LIT GORJANC, d.o.o.

Rg-26464

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01190 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SAVITRI, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Šenčur, sedež: Kranjska ce-
sta 2, Šenčur, pod vložno št. 1/05447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5890985
Sedež: Šenčur, Mačkovo naselje 18.

Rg-26465

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02447 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŠENGAR, kemična čistilni-
ca in pralnica, d.o.o., Kranj, sedež: Britof
43, Kranj, pod vložno št. 1/04636/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5750539
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Kotar Dejan, Kranj, Britof

43, vstop 30. 3. 1993, vložek 1,505.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26470

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02231 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LEONARDO, podjetje za
razvoj, raziskave in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Storžiška 4, Kranj, pod vlož-
no št. 1/03867/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5655315
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: Zevnik Ciril, Kranj, Gub-

čeva ul. 4, vstop 4. 6. 1992, vložek
1,628.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26471

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02203 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa B&B LOTUSS, podjetje za
trgovino, d.o.o., Potoki, sedež: Potoki 23A,
Žirovnica, pod vložno št. 1/04861/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5830001
Osnovni kapital: 1,518.658 SIT
Ustanovitelja: Praprotnik Boris, vložil

1,427.658 SIT, in Praprotnik Mirjana, vlo-
žila 91.000 SIT, oba iz Žirovnice, Potoki
23A, vstopila 29. 3. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-26474

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01798 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FABIO LINE, podjetje za
gradbeni engineering, d.o.o., Kranj, se-
dež: Golnik 100, Golnik, pod vložno št.
1/04234/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5705223
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Fabjan Janez, Golnik 100,

vstop 30. 11. 1992, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26475

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01815 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa WOMARK, Podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, zastopanje tu-
jih firm in inženiring, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Kidričeva 41, Jesenice, pod vložno št.
1/01239/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-

darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5377935
Osnovni kapital: 5,323.250 SIT
Ustanovitelji: Volf Janko in Vesna Volf,

oba iz Zg. Gorij 81, vstopila 8. 5. 1990,
vložila po 2,661,625 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; OSTRICH, G.M.B.H., izstopil
14. 4. 1994.

Rg-26476

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02278 z dne 20. 10. 1995 pod
vložno št. 1/04094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5682932
Firma: TAJGA, prevozniško prodajno

podjetje, d.o.o., Šutna
Skrajšana firma: TAJGA, d.o.o., Šutna
Sedež: Šutna 54, Žabnica
Osnovni kapital: 1,505.051,80 SIT
Ustanovitelj: Žontar Milan, Žabnica, Šut-

na 54, vstop 29. 10. 1992, vložek
1,505.051,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Žontar Darinka, Žabnica, Šutna 54,
imenovana 24. 5. 1994.

Rg-26477

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00986 z dne 20. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05621/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904811
Firma: AVTOLINE KRANJ, trgovina

in servis, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: AVTOLINE KRANJ,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Bleiweisova 10
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: PS ZA AVTO, p.o., Ljub-

ljana, Celovška 150, vstop 31. 5. 1995, vlo-
žek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pintar Janez, Škofja Loka, Bodovlje
2, imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
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opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-26478

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01818 z dne 6. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROSHOP, Hiša odprtih
vrat, Radovljica, d.o.o., sedež: Gradniko-
va 23, Radovljica, pod vložno št.
1/00717/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge, spremembo
ustanoviteljev in osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5379580
Firma: SKRIPTORIJ KA – HIŠA OD-

PRTIH VRAT, podjetje za tržne komuni-
kacije, Radovljica, d.o.o.

Skrajšana firma: SKRIPTORIJ KA-Hi-
ša odprtih vrat, Radovljica, d.o.o.

Sedež: Radovljica, Gorenjska c. 25
Osnovni kapital: 1,546.895 SIT
Ustanovitelji. Žalig Grce Jelica, Knaflič

Lili in Mazzini Bibijana, izstopile 16. 5.
1994; Kokot Andrej, Radovljica, Gradniko-
va c. 95, vstopil 16. 5. 1994, vložil 1,546.895
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žalig Grce Jelica ter družbenici
Mazzini Bibijana in Knaflič Lili, razrešene
26. 5. 1994; direktorica Kokot Mendi, Ra-
dovljica, Gradnikova 95, imenovana 26. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26484

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00723 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LOŠKI MUZEJ, p.o., se-
dež: Grajska pot 13, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00272/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o zavodih, spremembo firme in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5052955
Firma: LOŠKI MUZEJ, Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: zavod

Ustanoviteljica: Občinska skupščina
Škofja Loka, Škofja Loka, Poljanska c. 2,
vstop 19. 6. 1963, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-
vlovec Andrej, razrešen 23. 2. 1995 kot rav-
natelj; direktor Podnar Franc, Škofja Loka,
Stara Loka 151, imenovan 23. 2. 1995, za-
stopa zavod brez omejitev, razen pri sklepa-
nju pogodb o skupnem vlaganju z drugimi
pravnimi osebami oziroma postavljanju
skupnih projektov, za nakup in prodajo os-
novnih sredstev in sredstev skupne porabe,
za investicijska vlaganja in v posamičnih
primerih, nad zneskom, določenim s finanč-
nim načrtom, za kar potrebuje predhodno
soglasje sveta zavoda.

Rg-26485

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02096 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ADG, družba za arhitektu-
ro in dobro gospodarjenje, Bled, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska c. 7, Bled, pod vložno
št. 1/03848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5655889
Osnovni kapital: 1,819.677 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Matjaž, Bled,

Mlinska c. 1, vstop 28. 8. 1992, vložek
1,819.677 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26486

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03110 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Knjižnica Ivana Tavčarja,
Škofja Loka, p.o., sedež: Šolska ul. 6,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00096/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o zavodih, spremembo fir-
me in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5052963
Firma: KNJIŽNICA IVANA TAVČAR-

JA, Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Škof-

ja Loka, Škofja Loka, Poljanska c. 2, vstop
17. 12. 1991, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
luža Ludvik, razrešen 30. 9. 1994 kot ravna-
telj; Florjančič Ana, Škofja Loka, Podlub-
nik 23, imenovana 1. 10. 1994, kot ravnate-
ljica zastopa zavod neomejeno, razen pri
sklepanju pogodb o nakupu in prodaji os-
novnih sredstev, za kar potrebuje sklep sve-
ta zavoda.

Rg-26488

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01241 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRATEL, telekomunika-
cijski sistemi, d.o.o., Kranj, sedež: Ljub-
ljanska c. 24A, Kranj, pod vložno št.
1/00440/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo matične številke s temile
podatki:

Matična št.: 5293162.

Rg-26489

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01225 z dne 16. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05619/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914981
Firma: FRIN, vodovodne inštalacije,

uvoz, izvoz, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Kamna Gorica

Skrajšana firma: FRIN, d.o.o., Kamna
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamna Gorica, Spodnja Lipni-
ca 36A

Osnovni kapital. 1,652.000 SIT
Ustanovitelja: Flajs Marjan, Kamna Go-

rica, Spodnja Lipnica 36, in Repovž Boži-
dar, Lesce, Ul. Kokrškega odreda 14, vsto-
pila 29. 8. 1995, vložila po 826.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Flajs Marjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Repovž Božidar, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev, imenovana 29. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic in okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 361 Proizvodnja pohištva; 362 Kova-
nje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 401 Pro-
izvodnja in distribucija elektrike; 402 Pro-
izvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 403 Oskrba s paro in
toplo vodo; 410 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna 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 po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
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delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize.

Rg-26491

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00895 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LPKF, razvoj, proizvod-
nja, trgovina, inženiring, d.o.o., sedež:
Zgornje Jezersko 32, Zgornje Jezersko,
pod vložno št. 1/04293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5711096
Ustanovitelji: Žepič Janez, Ljubljana,

Pribinova 7, vstop 20. 9. 1994, vložek
125.000 SIT, Žepič Tomaž, Ljubljana, Pri-
binova 7, vstop 29. 10. 1994, vložek 125.000
SIT, ZELTRA, d.o.o., Naklo, Strahinj 140,
vstop 29. 10. 1994, vložek 125.000 SIT, in
LPKF CAD/CAM systeme HmbH, Garbsen,
Nemčija, Ostriede 7, vstop 29. 10. 1994,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hildebrandt Bernd, Stadt Wunstorf,
Nemčija, Wunstorf 1, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Žepič Tomaž, imeno-
vana 29. 10. 1994.

Rg-26503

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01856 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ARTEC, umetnost, obliko-
vanje, storitve in trgovina, d.o.o., Radov-
ljica, sedež: Roblekovo naselje 29, Radov-
ljica, pod vložno št. 1/04849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5784611
Osnovni kapital: 1,510.885 SIT
Ustanovitelj: Papler Zvone, Radovljica,

Roblekovo naselje 29, vstop 22. 4. 1993,
vložek 1,510.885 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-26504

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00919 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  LEXIS,  trgovsko,  založ-
niško in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj,
sedež: Planina 3, Kranj, pod vložno št.
1/02258/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5485045
Sedež: Žabnica, Spodnje Bitnje 2
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 221 Za-

ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 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-26505

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01249 z dne 11. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05604/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914248
Firma: TISK ŽNIDARIČ, tiskarstvo in

trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TISK ŽNIDARIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Zasavska 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidarič Iztok, vložil

765.000 SIT, in Žnidarič Andreja, vložila
735.000 SIT, oba iz Žabnice, Pot v Bitnje
45, vstopila 19. 9. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žnidarič Iztok, in namestnica direktorja

Žnidarič Andreja, imenovana 19. 9. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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; 52484 Trgovi-
na 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; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
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cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-26508

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03002 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MASON, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Velj-
ka Vlahoviča 3, Kranj, pod vložno št.
1/01930/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5467217
Sedež: Kranj, Gogalova ul. 3.

Rg-26511

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01142 z dne 10. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05615/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910048
Firma: Z & O, zaključna dela v grad-

beništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: Z & O, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Titova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Matej, Jesenice,

Kejžarjeva 38, in Zettinig Wolfgang,
Poerschah, Avstrija, Ploetenweg 1, vstopila
11. 7. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Matej, imenovan 11. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo

z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo.

Rg-26512

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00473 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ARMENTANO, trgovina,
turizem, proizvodnja, d.o.o., Kranj, se-
dež: Retljeva 35, Kranj, pod vložno št.
1/04547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5740304
Ustanovitelji: Armentano Atila in Ar-

mentano Simona, oba iz Kranja, Retljeva
35, vstopila 3. 2. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Gomzi
Marjan in Aljančič Andrej, izstopila 25. 1.
1995.

Rg-26517

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01857 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TGP CENTRUM, podjetje
za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.,
Žiri, sedež: Partizanska 49, Žiri, pod vložno
št. 1/04910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnove
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5772532
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Sonja, Žiri,

Partizanska 49, in Minatti Matjaž, Nova
Gorica, Cankarjeva 28, vstopila 23. 4. 1993,
vložila po 1,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-26521

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01077 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FINISH, podjetje za servis
in storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Kidri-
čeva 26A, Jesenice, pod vložno št.
1/03026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5569699
Firma: FINISH, podjetje za servis in

storitve, d.o.o., Jesenice, Kidričeva 26c
Sedež: Jesenice, Kidričeva 26c.

Rg-26522

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00459 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa BRENTA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Radovljica, sedež:
Kopališka ul. 4, Radovljica, pod vložno št.
1/05063/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5789923
Firma: BRENTA, podjetje za trgovino,

d.o.o., Radovljica
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 01131

Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-

koholnih pijač; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah, 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-26524

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00390 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa GESTA, podjetje za trgovino,
inženiring in turizem, Bled, d.o.o., sedež:
Mladinska 8, Bled, pod vložno št.
1/02986/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5567262
Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-

benica Šolar Greta, Bled, Mladinska 8, ime-
novana 28. 3. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-26525

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01219 z dne 3. 10. 1995 pod
vložno št. 1/00269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5092230
Firma: ALPETOUR RIC, računalniško

informacijski center, d.o.o.
Skrajšana  firma:  ALPETOUR  RIC,

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

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Kapucinski trg 8
Osnovni kapital: 54,480.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, izsto-

pil 11. 7. 1995; Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 17,420.000 SIT, in
ATENA TRI PID, d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, vložek 10,900.000 SIT – vstopila
11. 7. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-26619

Temeljno sodišče Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št 1811/93 z dne 11. 1.
1994 pod št. vložka 1/5230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be s temile podatki:

Firma: CAPL IN ONIČ, Proizvodnja,
storitve, trgovina, d.n.o., Lesce

Skrajšana firma: Capl in Onič, d.n.o.,
Lesce

Sedež: Lesce, Planinska ul. 11
Ustanovitelja: Capl Rajko, delavec, ki

stanuje v Lescah, Finžgarjeva 14, in Onič
Branko, avtomobilski klepar, ki stanuje v
Lescah, Planinska ul. 11.

Družbo vodita in zastopata Capl Rajko,
direktor, in Onič Branko, namestnik direk-
torja. Družba ima vsa pooblastila v prav-
nem prometu s tretjimi osebami. Družba od-
govarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.

Osnovna vložka v družbo: Capl Rajko
30.000 SIT in Onič Branko 30.000 SIT.
Družbenika odgovarjata za vse obveznosti
družbe z vsem svojim premoženjem.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh
trgovskih strok; trgovina z vozili, deli in
priborom na debelo; trgovina z vozili na
debelo in drobno; trgovina na drobno izven
prodajnih objektov; prodaja po pošti, na pre-
mičnih stojnicah, prodaja od vrat do vrat,
prodaja s prodajnimi avtomati in potujoča
prodajalna; popravilo in vzdrževanje cest-
nih motornih vozil; izdelava predmetov iz
nekovin; izdelava in popravilo lesenih pred-
metov; izdelava in popravilo tekstilnih pred-
metov; izdelava kruha in peciva; izdelava
drugih živilskih proizvodov; prevoz blaga v
cestnem prometu; druge neomenjene stori-
tve; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; neomenjene storitve na področju pro-
meta; restavracije s postrežbo; restavracije
družbene prehrane, druge gostinske stori-

tve; posredništvo, zastopanje in komisijski
posli na področju prometa blaga in storitev;
pranje, čiščenje in barvanje perila in obla-
čil; druge osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; urejanje in vzdrževanje parkov,
zelenic in rekreacijskih površin; prirejanje
sejmov in razstav; izposojanje in distribuci-
ja filmov.

Rg-27372

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01235 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRAD, obrtno gradbeno
podjetje, p.o., Bled, sedež: Grajska c. 44,
Bled, pod vložno št. 1/00128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, osnovno vlogo, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, zastopnika in pooblastil,
nadzorni svet in uskladitev dejavnosti s kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5069114
Firma: GRAD, obrtno gradbeno pod-

jetje, d.d., Bled
Skrajšana firma: OGP GRAD, Bled, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 54,610.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
5,461.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 5,461.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložek 14,621.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložek 18,145.000 SIT,
in upravičenci interne razdelitve, vložek
10,922.000 SIT – vstopili 22. 5. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Noč
Franc, Bled, Partizanska 25, razrešen 27. 1.
1995 kot direktor in imenovan za začasnega
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Klužar Edvard,
Maselj Aleš in Pretnar Štefan, vstopili
20. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2652 Proizvodnja apna; 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; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00286/00137-
1995/MG z dne 8. 9. 1995.

Rg-27374

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01666 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIKA PAPLER,

Podjetje za razvoj, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Golnik, sedež: Golnik 151, Gol-
nik, pod vložno št. 1/00846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5330246
Osnovni kapital: 1,500.000,06 SIT
Ustanovitelj: Papler Vilko, Golnik 151,

vstop 19. 2. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27376

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01395 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EP COMMERCE, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, go-
stinstvo in prevoz blaga v cestnem pro-
metu, d.o.o., Bled, sedež: Ljubljanska c.
4, Bled, pod vložno št. 1/02873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5550688
Sedež: Lesce, Železniška 6
Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5142
Trgovina na drobno s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem.

Rg-27377

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01687 z dne 30. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa QUICK, podjetje za turistične,
gostinske in trgovinske storitve, d.o.o., Tr-
žič, sedež: Cankarjeva 14, Tržič, pod vlož-
no št. 1/01924/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovnega
kapitala, razširitev in uskladitev dejavnosti,
spremembo priimka ustanoviteljice in biva-
lišča družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5460298
Osnovni kapital: 1,518.191 SIT
Ustanovitelja: Tomazin Boris, Tržič,

Lom pod Storžičem 66, in Leban Brigita,

Naklo, Ulica Bratov Praprotnik 11, vstopila
13. 12. 1990, vložila po 759.095,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-27381

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01696 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AMICUS, podjetje za trgo-
vino in zastopstvo, d.o.o., Jesenice, sedež:
Tomšičeva 10, Jesenice, pod vložno št.
1/04901/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5770564
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.

Rg-27383

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01075 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VARNOST KRANJ, Pod-
jetje za varovanje premoženja, p.o., se-
dež: Bleiweisova 16, Kranj, pod vložno št.
1/00536/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov, nadzorni svet in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5174473
Firma: VARNOST KRANJ, Podjetje za

varovanje premoženja, d.d.
Skrajšana  firma:  VARNOST,  Kranj,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kranj, Bleiweisova 4
Osnovni kapital: 47,391.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 9,479.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 4,739.000

SIT, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 4,739.000 SIT,
upravičenci interne razdelitve, vložek
9,478.000 SIT, in udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 18,956.000 SIT – vstopili
13. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mikuš
Dušan, Ljubljana, Pot na Fužine 13, razre-
šen 13. 4. 1995 kot direktor in imenovan za
začasnega predsednika uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev, ter Hunjak Ermina,
Zgornja Besnica, Sp. Besnica 124, in Gaber
Marko, Škofja Loka, Stara Loka 15, imeno-
van 13. 4. 1995 za začasnega člana uprave,
ki zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Tomlje Leon,
Škufca Ivan in Balanč Viktor, vstopili 13. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 75252 Po-
klicno in prostovoljno gasilstvo; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo št. LPS-
236/0744/95/JM z dne 10. 5. 1995.

Rg-27392

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02298 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VIDEOFON, podjetje za
storitve z video področja, kulturno-umet-
niške dejavnosti, posebne storitve in sto-
ritve gospodinjstvom, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Blejska Dobrava, sedež: Blej-
ska Dobrava 139, Blejska Dobrava, pod
vložno št. 1/02224/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5483719
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Fon Dragan, Blejska Do-

brava 139, vstop 22. 2. 1991 vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27393

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02299 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa WETTING, podjetje za
proizvodnjo in predelavo žice, tehno-
loško-ekološki inženiring in trgovino,
d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta na Golico
16, Jesenice, pod vložno št. 1/02282/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5493129
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Kelvišar Kristina, Jese-

nice, Cesta na Golico 16, vstop 4. 12. 1992,
vložek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27394

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02300 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa POSVET, d.o.o., Podjetje
za posredovanje, svetovanje in trženje,
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Breg, sedež: Breg 127, Žirovnica, pod
vložno št. 1/02546/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5511461
Osnovni kapital: 1,516.307 SIT
Ustanovitelj: Klinar Danilo, Žirovica,

Breg 127, vstop 25. 5. 1991 vložek
1,516.307 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27396

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03503 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROMEX, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Je-
senice, sedež: Titova 42, Jesenice, pod
vložno št. 1/03851/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti in spremembo sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5653878
Skrajšana firma: PROMEX, d.o.o., Je-

senice
Sedež: Jesenice, Titova 52
Osnovni kapital: 1,535.307 SIT
Ustanovitelja: Dimitrijević Novica, iz-

stop 5. 12. 1994; Klančnik Jure, Žirovnica,
Zabreznica 50A, vstop 12. 3. 1992, vložek
1,535.307 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4531
Električne inštalacije; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-

belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-27402

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01990 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KARO, podjetje za finanč-
ne storitve in trgovino, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Hafnerjevo naselje 113,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/04827/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo priim-
ka družbenice in zastopnice s temile podat-
ki:

Matična št.: 5770980
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljici: Štojs Mateja, izstop

21. 5. 1994; Dolenc Mateja, Škofja Loka,
Hafnerjevo naselje 113, vstop 21. 5. 1994,
vložek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štojc Mateja, razrešena 21. 5.
1994; direktorica Dolenc Mateja, imenova-
na 21. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-27413

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01956 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINOSTRUGARSTVO
KEMPERLE, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Železniki, sedež: Otoki 3,
Železniki, pod vložno št. 1/00917/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povišanje

osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5337593
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kemperle Mihael, Železni-

ki, Otoki 3, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27418

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02164 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa M & B COM, trgovina in
storitve, d.o.o., Bled, sedež: Blejska c. 11,
Bled, pod vložno št. 1/05119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5803853
Osnovni kapital: 3,102.000 SIT
Ustanovitelj: Lukan Blaž, Bled, Blejska

c. 11, vstop 14. 6. 1993, vložek 3,102.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27423

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01999 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ATS, alpski turistični ser-
vis, d.o.o., Bled, sedež: Triglavska 7, Bled,
pod vložno št. 1/05235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5483069
Sedež: Bled, Cesta svobode 11
Osnovni kapital: 1,786.910 SIT
Ustanovitelj: Arh Valentin, Bled, Tri-

glavska 7, vstop 26. 10. 1993, vložek
1,786.910 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27426

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01174 z dne 21. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Želez-
niki, sedež: Češnjica 48C, Železniki, pod
vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5636795
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nastran Frančišek, razrešen 16. 5.
1995; Tili Milan, Križe, Senično 70, imeno-
van 16. 5. 1995, kot v.d. direktorja zastopa
družbo neomejeno, razen pri sklepanju vseh
pogodb, kot tudi enostranskih pravnih po-
slov, za kar potrebuje predhodno soglasje
direktorja ustanovitelja ALPLES-a, industri-
je pohištva.

Rg-27434

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01346 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AB SANDVIK INTER-
NATIONAL, Predstavništvo v Sloveniji,
sedež: Koroška c. 2, Kranj, pod vložno št.
1/05535/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5803063
Skrajšana firma: AB SANDVIK INTER-

NATIONAL
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Stevenson Jim, Šenčur, Velesovska
85, imenovan 25. 10. 1995.
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Rg-27436

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01641 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GLICINIA, gostinstvo, tu-
rizem in trgovina, d.o.o., Lesce, sedež: Ce-
sta na Lipce 10, Lesce, pod vložno št.
1/04164/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5703913
Osnovni kapital: 1,521.646 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Terezija, Lesce,

C. na Lipce 10, vstop 7. 12. 1992, vložek
1,521.646 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27438

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01938 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa YESCO, podjetje za trže-
nje in servisiranje industrijskih izdelkov
in opreme, d.o.o., Radovljica, sedež: Rob-
lekovo naselje št. 9, Radovljica, pod vlož-
no št. 1/01747/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 543304
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ravnihar Peter, Radovlji-

ca, Roblekovo naselje št. 9, vstop 5. 11.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost: trgovina na debelo (tudi v
tranzitu) in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi oziroma z blagom iz vseh
trgovskih strok; trgovina na debelo in drob-
no z zdravili, sanitetnim materialom, prote-
tiko in medicinsko opremo; lastna proizvod-
nja in proizvodna kooperacija z drugimi
podjetji in obrtniki iz blagovnih skupin, za
katere vrši podjetje prodajo na debelo in
drobno; izdelava računalniških programov
(soft ware) in sestavljanje računalniških se-
stavov v funkcijske enote za upravljanje in
nadzor (hard ware); opravljanje inženiringa
(izvajalskega in svetovalnega), ki obsega:
izdelavo investicijsko-tehnične dokumenta-
cije za gradnjo in rekonstrukcijo objektov,
gradnjo in rekonstrukcijo objektov, izdela-
vo, nakup in montažo naprav ter opreme,
strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov
in montažo naprav in opreme, izročitev iz-
grajenih objektov v obratovanje, vključujoč
usposobitev delavcev, ki so potrebni za pro-
izvodnjo oziroma koriščenje objektov in na-
prav, nudenje komercialnih storitev, marke-
tinga in intelektualne lastnine, tehničnega,
poslovnega in tržnega svetovanja; servisira-
nje izdelkov iz trgovske dejavnosti podjet-
ja; turistično posredovanje, kot sledi: orga-
niziranje in posredovanje pri organiziranju
potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turi-
stičnih aranžmajev, posredovanje pri nasta-
nitvah turistov v individualni lastnini ali v
družbenih objektih; organiziranje in posre-
dovanje pri organiziranju prevoza koristni-
kov turističnih uslug; prometne storitve, kot
sledi: opravljanje prevoza za koristnike tu-
rističnih uslug, prevoz blaga iz dejavnosti
podjetja, izposojanje avtomobilov (rent-a-
car), menjava tujih plačilnih sredstev; za-
stavjalnica.

Rg-27440

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01635 z dne 16. 11. 1995 pod
vložno št. 1/02422/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5501377
Firma: LESKO, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Žiri
Skrajšana firma: LESKO, Žiri, d.o.o.
Sedež: Pot v Skale 10, Žiri
Osnovni kapital: 2,035.600 SIT
Ustanovitelj: Erznožnik Anton, Žiri, Pot

v Skale 10, vstop 7. 5. 1991, vložek
2,035.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: splošno mi-
zarstvo (proizvodnja in servis stavbnega po-
hištva in opreme, strojne usluge in montaža,
pleskarska in krovska dela); odkup in pro-
daja hlodovine in rezanega lesa na debelo in
drobno; trgovina na debelo in drobno z le-
snimi tvorivi, steklom, stavbnim pohištvom
in opremo; projektiranje stavbnega pohiš-
tva in izdelava tehnološke dokumentacije;
projektiranje in podobne tehnične storitve,
od tega izdelovanje tehnične dokumentacije
in inženiring; posredovanje obrtniških del.

Rg-27441

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01936 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MRAVLJA, kamnoseško
podjetje, unikatno oblikovanje marmor-
ja in granita, proizvodnja, trgovina, inže-
niring in restavratorstvo, Hotavlje, d.o.o.,
sedež: Hotavlje 65, Gorenja vas, pod vlož-
no št. 1/01786/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5440041
Firma: MRAVLJA, marmorji & gra-

niti, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Mravlja Janez, Gorenja vas,

Hotavlje 65, vstop 8. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27448

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01972 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HUDELJA, podjetje za
gradbeno dejavnost, d.o.o., Preddvor, se-
dež: Preddvor 114, Preddvor, pod vložno
št. 1/04733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5766354
Sedež: Preddvor, Belska c. 23
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Hudelja Franc, Preddvor

114, vstop 20. 4. 1993, vložek 1,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27458

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02442 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KEPIC, trgovina, storitve,
inženiring, d.o.o., Šenčur, sedež: Visoko
100, Šenčur, pod vložno št. 1/02497/00

vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge, spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5512395
Firma: KEPIC, trgovina, storitve, in-

ženiring, d.o.o., Visoko
Skrajšana firma: KEPIC, d.o.o., Visoko
Sedež: Visoko, Visoko 100
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Kepic Tomaž, Visoko 100,

vstop 29. 7. 1991, vložek 1,503.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27471

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01192 z dne 7. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05633/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914973
Firma: TEHSERVO, podjetje za teh-

nični servis, trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Kropa

Skrajšana  firma:  TEHSERVO,  d.o.o.,
Kropa

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kropa, Kropa 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fister Rajko, Kropa, Češ-

njica pri Kropi 10a, vložil 765.000 SIT, in
Potočnik Anton, Kamna Gorica 72, vložil
735.000 SIT, vstopila 25. 8. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fister Rajko, imenovan 25. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov.
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Rg-27480

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01872 z dne 6. 11. 1995 pod
vložno št. 1/01375/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo dejavnosti in na-
tančnega naslova ustanovitelja in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5410410
Firma: BIMA, trgovsko, posredniško

podjetje, Tržič, d.o.o.
Skrajšana firma: TPP-BIMA, Tržič,

d.o.o.
Sedež: Blejska 9, Tržič
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Marko in Bizjak

Irena, oba iz Tržiča, Podljubelj 138, vstopi-
la 19. 5. 1994, vložila po 750.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Marko, razrešen 19. 5. 1994
in ponovno imenovan 19. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se v celoti spremeni in se od-
slej glasi: trgovina na debelo (tudi v tranzi-
tu) in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovske storitve; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem prometu.

LJUBLJANA

Rg-28179

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09964 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PULITUS, podjetje za vse vrste
čiščenja, vzdrževanje prostorov, selitve,
svetovanje, strojno in ročno pletenje,
d.o.o., Sela 10b, Kamnik, sedež: Sela 10b,
Kamnik, pod vložno št. 1/06814/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5422914
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelja: Kotnik Ljuba in Kotnik

Dušan, oba iz Kamnika, Sela 10/b, vstopila
11. 4. 1990, vložila po 768.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kotnik Ljuba, razrešena 16. 5.
1994; Kotnik Dušan, ki od 16. 5. 1994 za-
stopa družbo brez omejitev kot direktor.

Rg-28182

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10119 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa KAMIRA, računovodsko finančni
servis, storitve, d.o.o., Cerknica, Bračiče-
va 15, sedež: Bračičeva 15, Cerknica, pod
vložno št. 1/16070/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5589207
Osnovni kapital: 2,552.821,70 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Mirko, Cerknica,

Bračičeva 15, vstop 4. 3. 1992, vložek

2,552.821,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi s trgovino z neživil-
skimi proizvodi na debelo in drobno.

Dejavnost družbe je odslej: obračunske,
računovodske in knjigovodske storitve; eko-
nomsko svetovanje; finančni inženiring; ra-
čunalniški inženiring; projektiranje; oprav-
ljanje raznih administrativnih del.

Rg-28183

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10147 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa OPSA, d.o.o., Podjetje za proizvod-
njo, oblikovanje in marketing, Ul. 29.
Hercegovske divizije 7, Ljubljana, sedež:
Ul. 29. Hercegovske divizije 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366607
Firma: OPSA, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, oblikovanje in marketing, Pu-
hova 5, Ljubljana

Skrajšana firma: OPSA, d.o.o., Puhova
5, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Puhova 5
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Lajkovič Mirko, Ljublja-

na, Puhova 5, vstop 18. 5. 1990, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: proizvodnja opre-
me za poslovne, razstavne in prodajne pro-
store; proizvodnja opreme za interierje; pro-
izvodnja različne kovinske in plastične opre-
me ter izdelkov; grafično oblikovanje; in-
dustrijsko oblikovanje; projektiranje (razen
gradbenega projektiranja); inženiring stori-
tve s področja marketinga.

Dejavnosti se doda: trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi izdelki; gostinske
storitve; izvoz in uvoz kovinskih in plastič-
nih izdelkov; uvoz in izvoz vseh vrst neži-
vilskih izdelkov; uvoz in izvoz storitev.

Rg-28186

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10209 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
HELING, proizvodnja, inženiring, trgo-
vina, d.o.o., Partizanska 23, Cerknica, se-
dež: Partizanska 23, Cerknica, pod vložno
št. 1/17346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo osnovnega ka-
pitala in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5612748
Osnovni kapital: 1,575.338 SIT
Ustanovitelja: Ribič Peter, Cerknica, Par-

tizanska 23, vstop 3. 4. 1992, vložek 825.38
SIT in Kraševec Igor, Ljubljana, Celarčeva
14, vstop 4. 5. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28190

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11817 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ITAGRAF, trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
Milana Majcna 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13782/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5526213
Firma: ITAGRAF, trgovsko proizvod-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11
Skrajšana firma: ITAGRAF, d.o.o., Lju-

bljana, Stegne 11
Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 3,108.000 SIT
Ustanoviteljica: Mrežar Ivanka, Ljublja-

na, Goriška 57, vstop 8. 11. 1991, vložek
3,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11900 z dne 14. 8. 1995 pri subjektu
vpisa M-KUTIN, svetovanje, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Rožna ul. 31, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5715580
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kutin Matjaž, Ljubljana,

Rožna ulica 3, vstop 12. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28194

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12730 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ROBERT, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Klinja vas 5, Kočevje, sedež: Klinja vas 5,
Kočevje, pod vložno št. 1/23167/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782775
Dejavnost podjetja se dopolni z nasled-

njim: prodaja plina; gostinstvo: gostilne, bi-
feji, kioski s sezonskim poslovanjem, okrep-
čevalnice ipd.; organiziranje in izvajanje
mehanske glasbe in uporaba igralnih apara-
tov; storitve zabavnih igralnih in video av-
tomatov brez možnosti denarnih dobitkov;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
trgovina v tranzitu.

Dejavnost se v celoti glasi: komisijska
prodaja; prodaja na malo: oblačila in obu-
tev, pohištvo in notranja oprema, stroji in
strojna oprema, avtomobili in ostala opre-
ma, elektronika in akustika, gradbeni mate-
rial, laboratorijska oprema, bela tehnika, šol-
ske potrebščine, prehrambeni izdelki, sadje
in zelenjava; agencijske, posredniške in ko-
mercialne storitve; poslovni inženiring; mar-
keting; prodaja plina; gostinstvo: gostilne,
bifeji, kioski s sezonskim poslovanjem,
okrepčevalnice ipd.; organiziranje in izva-
janje mehanske glasbe in uporaba igralnih
aparatov; storitve zabavnih, igralnih in vi-
deo avtomatov brez možnosti denarnih do-
bitkov; trgovina na drobno in debelo z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok; trgovina v tranzitu; prodaja na
veliko.

Rg-28195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/12742 z dne 16. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SVEŽINA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, Smlednik, d.o.o., se-
dež: Dragočajna 9a, Smlednik, pod vložno
št. 1/18183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5641144
Osnovni kapital: 1,698.000 SIT
Ustanovitelj: Stare Jože, Smlednik,

Dragočajna 9a, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,698.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 16. 8. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podob-
nih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-28196

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12748 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PENTA TRADE, podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Clevelandska 15a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21547/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5716918
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pentek Jože, Ljubljana,

Vlahovičeva ulica 39, vstop 30. 10. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-28197

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12766 z dne 16. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VOIS, turizem, trgovina, svetova-
nje, d.o.o., sedež: Kumrovška 17, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5445752
Firma: ALU-S, proizvodnja, trgovina,

svetovanje in druge storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ALU-S, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Repnje 10e
Ustanovitelja: Čekić Vojo, izstop 27. 6.

1994; Zahirović Sulejman, Ljubljana, Rep-
nje 10e, vstop 27. 6. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čekić Vojo, razrešen 27. 6. 1994;
direktor Zahirović Sulejman, imenovan 27.
6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi: proizvodnja kovinskih in ne-
kovinskih izdelkov; promet blaga na debelo
in drobno; prevoz blaga v cestnem prometu;
organiziranje potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih storitev; posredovanje pri
namestitvah turistov in drugo posredovanje
na področju turizma; gostinske storitve pre-
hrane in druge gostinske storitve; ekonom-
sko svetovanje in inženiring s področja mar-
ketinga, financ, računalništva, turističnega
konsultinga, tržnega komuniciranja; zasto-
panje domačih in tujih firm v prometu blaga
in storitev; uvoz in izvoz blaga in storitev,
ki so predmet dejavnosti podjetja.

Rg-28201

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12874 z dne 17. 8. 1995 pri subjektu
vpisa IMOBILIA, podjetje za svetovanje,
organiziranje in opravljanje drugih sto-
ritev pri prometu z nepremičninami,
d.o.o., Nazorjeva 12, Ljubljana, sedež: Na-
zorjeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/10792/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5540887
Ustanovitelja: Kolenc Paulin Lidija,

Ljubljana, Dunajska cesta 172, vstopila 11.
3. 1992, in Tomažin Aleš, Ljubljana, Ob
Sotočju 6, vstopil 8. 7. 1993, vložila po
1,542.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi še na: trgo-
vino na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi; menjalniške posle in zastavljalnico;
ekonomski inženiring; raziskovalno razvoj-
ne storitve; investicijsko dejavnost; uprav-
ljanje s premoženjem fizičnih in pravnih
oseb, družb in društev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: sveto-
vanje in organizacija pri najemu, oddaji in
prometu z nepremičninami; finančni inženi-
ring; gradbeni inženiring; leasing posli z
nepremičninami in s premičninami; organi-
zacija seminarjev za svetovanje pri prometu
z nepremičninami; notranja trgovina na de-

belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; posredovanje v prometu blaga in
storitev; zastopniški, agencijski, komisijski
in akviziterski posli; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; menjalniški posli in zastavljalnica; eko-
nomski inženiring; raziskovalno razvojne
storitve; investicijska dejavnost; upravlja-
nje s premoženjem fizičnih in pravnih oseb
in društev.

Rg-28202

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12883 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa AHATI, podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Dolenjska cesta 369,
Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta 369,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09529/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo ustanovitelja in osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5439447
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Agnič Alojz, vstopil

17. 11. 1990, in Agnič Jelka, vstopila 26. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Dolenjska cesta 369,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-28204

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12924 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa AGROMAK, podjetje za prodajo
na debelo in drobno, d.o.o., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 35, sedež: Cesta zmage
35, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/13752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5547148
Osnovni kapital: 3,158.000 SIT
Ustanovitelj: Tefik Makica, Trbovlje,

Bevško 44b, vstop 6. 12. 1991, vložek
3,158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28206

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13436 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa S.I.X., podjetje za inženiring in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Ježa 9,
sedež: Ježa 9, Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/23206/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5769256
Osnovni kapital: 1,684.500 SIT
Ustanovitelja: Jevnikar Samo in Jevni-

kar Marija, oba iz Ljubljane-Črnuč, Ježa 9,
vstopila 17. 5. 1993, vložila po 842.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13441 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PIŽMOHT, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Šmartno pri Litiji, sedež:
Zavrstnik 56, Šmartno pri Litiji, pod vlož-
no št. 1/20424/00 vpisalo v sodni register



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3330 Št. 47 – 29. VIII. 1996

tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5691729
Osnovni kapital: 1,669.625 SIT
Ustanovitelj: Pižmoht Anton, Šmarno pri

Litiji, Zavrstnik 56, vstop 27. 11. 1992, vlo-
žek 1,669.625 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28209

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15818 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
GIKOS, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 51, se-
dež: Zaloška 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/01683/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo kapitala, firme in druž-
benikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5204887
Firma: GIKOS, družba za poslovne sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 51
Osnovni kapital: 6,633.738 SIT
Ustanovitelja: UTRINEK, d.o.o., Ljub-

ljana, izstop 8. 12. 1994; Furlan Mirjana,
Ljubljana, Kogovškova 12, vstop 8. 12.
1994, vložek 6,633.738 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-28218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20294 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
AKKI, posredovanje, zastopanje in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Komenskega
13, sedež: Komenskega 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,

ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358400
Firma: AKKI, posredovanje, zastopa-

nje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,840.000 SIT
Ustanovitelja: Kersnik Aleš, Ljubljana,

Komenskega 13, vstop 5. 4. 1990, vložek
1,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keržan Igor, izstop 30. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Keržan Igorju, ki je bil razrešen 30. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje
knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim

oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na debelo v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
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prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po jezerih, rekah, prekopih; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80421 Dejavnosti glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmv in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-28220

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00235 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
PORSCHE-INTER AUTO, d.o.o., Ljub-
ljana trgovina na debelo in drobno, se-
dež: Einspielerjeva 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23290/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5758980
Firma: PORSCHE-INTER AUTO, d.o.o.,

trgovina na debelo in drobno, Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Freyer Rok, Grosuplje, Prešernova
cesta 13, imenovan 20. 9. 1994, zastopa
podjetje in sklepa pogodbe samo skupaj z
enim izmed direktorjev, Windischom
oziroma Žekarjem.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-28221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00677 z dne 4. 9. 1995 pod vložno št.
1/26685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893577
Firma: CVETKOVIĆ GRADBENIK in

ostali, gostinstvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: CVETKOVIĆ GRAD-

BENIK in ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Gosposka 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Cvetković Slaviša in Cvet-

ković Danilo, oba iz Ljubljane, Vulčeva 16,
vstopila 27. 1. 1995, vložila po 1.000 SIT;
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cvetković Slaviša in namestnik direk-
torja Cvetković Danilo, imenovana 27. 1.
1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 8041 Dejav-
nost vozniških šol.

Rg-28224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01457 z dne 31. 8. 1995 pod vložno št.
1/26678/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5896118
Firma: T.R.B., svetovanje, d.o.o., Par-

mova 53, Ljubljana
Skrajšana firma: T.R.B., d.o.o., Parmo-

va 53, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,568.268 SIT
Ustanovitelj: TRB Technische und

Wirtschaftliche Betribsberatung Gesell-
schaft m.b.H., Dunaj, Kaiserstrasse 45,
vstop 15. 3. 1995, vložek 1,568.268 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Laznik Marko, Žalec, Hausenbichlerje-
va ul. 2, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Gnilsen Reinhard, Dunaj, Kaiser-
strasse 45, imenovan 15. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7250 Vzdrževanje in poravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-28225

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01961 z dne 21. 8. 1995 pri subjektu
vpisa UPIMO GROUP, menjalnice,
upravljanje, financiranje in kapitalske
naložbe, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmo-
va 53, Ljubljana, pod vložno št. 1/24835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5825555
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 13
Osnovni kapital: 65,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pintar Damir, Ljubljana,

Brdnikova ulica 16, vstop 21. 3. 1995, vlo-
žek 1,000.000 SIT, Todorovič Marija, Ljub-
ljana-Dol, Kamnica 71, vstop 21. 3. 1995,
vložek 3,500.000 SIT, Jereb Angela, Ljub-
ljana-Dol, Kamnica 71, vstop 21. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, Todorovič Dragan,
Ljubljana, Celjska ulica 25, vstop 24. 6.
1993, vložek 44,000.000 SIT, in Tomac Ber-
narda, Ljubljana, Slovenčeva 145, vstop 24.
11. 1994, vložek 15,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Todorovič Dragan, razrešen 21. 3.
1995; direktorica Tomac Bernarda, imeno-
vana 21. 3. 1995, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-28227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/02510 z dne 11. 8. 1995 pod vložno
št.1/26635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903025
Firma: ALDARON, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 1
Skrajšana firma: ALDARON, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lasič Lenarčič Dragica in

Lasič Aleš, vložila po 380.000 SIT, ter TV-
SHOP, d.o.o., Ljubljana, vložil 740.000 SIT,
vsi iz Ljubljane, Preglov trg 1, vstopili
19. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Lasič Aleš in Lasič Lenarčič Dragica,
imenovana 19. 4. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaj živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim

oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi sredstvi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami. laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486

Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih sprecializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
562 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popavilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6312 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-28228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02535 z dne 30. 8. 1995 pod vložno št.
1/26674/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903114
Firma: VETCONSULT PHARMA, tr-

govina in marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VETCONSULT

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Savlje 87
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanoviteljica: Sekavčnik-Vukovič
Vlasta, Ljubljana, Palmejeva 30, vstop 9. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sekavčnik-Vukovič Vlasta, ime-
novana 9. 5. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 012 Ži-
vinoreja; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 244 Proizvodnja far-
macevtskih surovin in preparatov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 511 Posredništvo; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8520 Veterinarstvo.

Rg-28230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03009 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PRIMAX, avto šola, trgovina in
osebne storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Ulica Miru 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/05995/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5358213
Dejavnost, vpisana 11. 8. 1995: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 motorni-

mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-28231

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03350 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
HIŠA FIRENZE, trgovsko podjetje na de-
belo in drobno, d.o.o., import export,
Ljubljana, sedež: Mala ulica 8, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25231/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti ter spremembo ustanoviteljev in zastop-
nika s temile podatki:

Ustanovitelji: SOMERFIN S.R.L. Firen-
ze, Via de foiano 16 cap, vstop 11. 11. 1993,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cimino Sebastiano, izstop 15. 5. 1995;
Kadunc Mojca, Grosuplje, Pod hribom c.
11/5, vstop 11. 11. 1993, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trippi Si-
mone, Arezzo, Via Eritrea 6, vstop 15. 5.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cimino Sebastiano, razrešen 15. 5.
1995; prokurist Trippi Simone, imenovan
15. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 151 Proizvodnja, predelava in konzer-
viranje mesa in proizvodnja mesnih izdel-
kov; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 171 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 181 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 191 Stroje-
nje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 451 Pri-
pravljalna 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 stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drob-
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no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 601 Železniški promet; 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 611
Pomorski promet; 621 Zračni promet na red-
nih linijah; 622 Izredni zračni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejanosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-28232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03484 z dne 27. 7. 1995 pod vložno št.
1/26611/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. (Sklep Srg 12893/94 z dne
17. 5. 1995 se razveljavi) s temile podatki:

Matična št.: 5909201
Firma: RAGOSI, računalniški gostin-

ski sistemi, d.o.o.. Ljubljana
Skrajšana firma: RAGOSI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zelena pot 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ADAMSOFT, računalniški

inženiring in trgovina, d.o.o., Medvode, Ke-
betova 10, Štrukelj Tomislav, Domžale,
Gregorčičeva 4, Kolman Branimir, Ljublja-
na, Zelena pot 10, in Vrtačnik Marjan, Šo-

štanj, Trg bratov Mravljakov 5, vstopili
8. 6. 1994, vložili po 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Tomislav, imenovan 8. 6.
1994 zastopa družbo brez omejitev.

Družba opravlja naslednjo dejavnost:
proizvodnja električnih strojev in aparatov;
izdelava, popravilo, vzdrževanje in servisi-
ranje elektrotehničnih izdelkov; popravilo,
vzdrževanje in servisiranje izdelkov preciz-
ne mehanike; raziskovalno-razvojne stori-
tve; računalniški in programski inženiring;
gostinstvo, od tega gostinske storitve nasta-
nitve, prehrane in druge gostinske storitve;
trgovina z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi, vseh trgovskih strok na debelo in
drobno; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; komercialni posli na
področju blaga in prometa; embaliranje in
priprava za prodajo živilskih in neživilskih
proizvodov; promet blaga in potnikov v
cestnem prometu; notranja in mednarodna
špedicija; storitve reklame in ekonomske
propagande; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve.

Rg-28233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03688 z dne 4. 9. 1995 pod vložno št.
1/26684/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910544
Firma: PET VET, specialistična ambu-

lanta za male živali, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PET VET, d.o.o.,

Ljubljana, Podmilščakova 57/a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Podmilščakova 57/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Godnič Jana, Koper, Er-

javčeva 21, vstopila 8. 8. 1995, vložila
1,125.000 SIT, Uršič Barbara, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 74, Lukman Katarina, Ljub-
ljana, Ruska ulica 4, in Brecelj Aleš, Nova
Gorica, Ulica 25. maja 41, vstopili 8. 8.
1995, vložili po 125.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Godnič Jana, imenovana 8. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na podočju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 8520 Veterinarstvo.

Rg-28234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03750 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MODRA BETTA, podjetja za pro-
izvodnjo in trgovino z malimi živalmi in

priborom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na Pe-
či 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/15658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejav-
nost s temile podatki:

Matična št.: 5574544
Osnovni kapital: 3,488.703 SIT
Ustanovitelji: Martinc Jože, Ljubljana,

Na Peči 8, vstop 27. 5. 1991, vložek
1,806.462,40 SIT, Martinc Olga, Ljubljana,
Na Peči 8, vstop 27. 5. 1991, vložek 984.500
SIT, Malešič Tomislav, Ljubljana, Posav-
skega ul. 28, vstop 23. 5. 1995, vložek
348.870,30 SIT, in Malešič Majda, Ljublja-
na, Na Peči 8, vstop 23. 5. 1995, vložek
348.870,30 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-28235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03902 z dne 31. 7. 1995 pod vložno št.
1/19467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5653487002
Firma: MM TV 1, d.o.o., Ljubljana –

podružnica Ljubljana, Žorgova70
Skrajšana firma: MM TV 1, d.o.o. – po-

družnica Ljubljana
Pravnoog. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Žorgova 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MM TV 1, d.o.o., Ljublja-

na, Stegne 21, vstop 18. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Meglič Marjan, Ljubljana, Žorgova
70, imenovan 18. 5. 1994, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Poleg registriranih dejavnosti opravlja še
naslednje dejavnosti: radio in televizija; teh-
nična obdelava TV programov in filmov;
reklamna in ekonomska propaganda; stori-
tve-oddajanje prostorov, organiziranje in iz-
vajanje kompletnih del na področju kabel-
ske televizije in telefonske tehnike, organi-
zacija in posredna gradnja in gradbena dela
pri izgradnji za telefonijo, kabelsko TV itd.,
projektiranje na področju telefonije, kabel-
ske TV itd., nadzor nad izvajanjem del, iz-
delava in montaža alarmnih naprav, vzdrže-
vanje in servisiranje na področju TV, kabel-
ske, računalniške tehnike in aparatov, izva-
janje vseh vrst meritev, vsa dela na optičnih
kablih, izdelava računalniškega softwera in
ostala dela na področju računalništva, izde-
lava podzemnega katastra, inženiring, mar-
keting, svetovanje na področju telefonije,
kabelske TV in računalništva, organizacija
in kooperacija na področju elektronike, ka-
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belske TV in telefonije, posredništvo, izva-
janje leasinga, špediterske in transportne us-
luge v prometu, komisijski posli; trgovina
na debelo in drobno z živilskim in neživil-
skim blagom, tranzit z neživilskim in živil-
skim blagom; novinarstvo.

Rg-28237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03936 z dne 31. 7. 1995 pod vložno št.
1/26622/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911109
Firma: GLINCA Žalik & Co, lončar-

stvo in keramika, d.n.o.
Skrajšana firma: GLINCA Žalik & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Štihova 24
Ustanovitelja: Trček Jurij, Ljubljana,

Žorgova 73, in Žalik Mojca, Ljubljana, Šti-
hova 24, vstopila 29. 6. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Žalik Mojca in Trček Jurij, imeno-
vana 29. 6. 1995, zastopata družbo neome-
jeno.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2666
Prozvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-

no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina nad
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-28238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03937 z dne 31. 7. 1995 pod vložno št.
1/26625/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911117
Firma: PERSONA Završnik & Co, fri-

zerstvo in kozmetična dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: PERSONA Završnik

& Co, d.n.o.
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Pravnoor. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Merčnikova 6
Ustanovitelja: Trček Jurij in Završnik

Tanja, oba iz Ljubljane, Žorgova 73, vstopi-
la 29. 6. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Trček Jurij, imenovan 29. 6. 1995,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami ali po

pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7480 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-28239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03938 z dne 31. 7. 1995 pod vložno št.
1/26624/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911125
Firma: POZEJDON Trček in sin, pro-

met z nepremičninami, d.n.o.
Skrajšana firma: POZEJDON Trček in

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelja: Trček Jurij, Ljubljana,

Žorgova 73, in Trček Jurij, Ljubljana, Šti-
hova 24, vstopila 29. 6. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tr-
ček Jurij, imenovan 29. 6. 1995, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi gorivi; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
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Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, pijačami tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno

s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-28240

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03961 z dne 31. 7. 1995 pod vložno št.
1/26621/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911150
Firma: ART DECO Trček & Co., obli-

kovanje, design in notranje dekoracije,
d.n.o.

Skrajšana firma: ART DECO Trček &
Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Žorgova 73
Ustanovitelja: Trček Jurij in Završnik

Tanja, oba iz Ljubljane, Žorgova 73, vstopi-
la 29. 6. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tr-
ček Jurij, imenovan 29. 6. 1995, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
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lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52783 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškim izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-28242

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04079 z dne 31. 7. 1995 pod vložno št.
1/26619/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911451
Firma: BRAČKO & CO, gostinstvo in

turizem, d.n.o., Ljubljana, Prežganje 25

Skrajšana  firma:  BRAČKO  &  CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Prežganje 25
Ustanovitelja: Bračko Boris, Ljubljana,

Celovška c. 107, in Bračko Marija, Ljublja-
na, Prežganje 25, vstopila 7. 7. 1995, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bračko Boris in njegova namestnica
Bračko Marija, imenovana 7. 7. 1995, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 551 Po-
sredništvo; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-28243

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04114 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SEJALEC, kmetijska oprema,
d.o.o., Horjul, Ljubgojna 2, sedež: Ljub-
gojna 2, Horjul, pod vložno št. 1/09387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427371
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1995: 511 Po-

sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenim izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti.

Rg-28247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04275 z dne 24. 8. 1995 pri subjektu
vpisa FORTUNAT, gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Eipprova 1a, sedež: Eipprova
1/a, Ljubljana, pod vložno št. 1/20410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5728860
Ustanovitelja: Marega Erik, izstop 22. 8.

1995, Vodopivec Vinko, Ljubljana, Glinško-
va ploščad 1, vstop 22. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Vinko, imenovan 22. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Marega Erik, razrešen 22. 8. 1995.

Rg-28248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04298 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KATANA, detektivska agencija, tr-
govina in storitve, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta Andreja Bitenca
68/1, Ljubljana, pod vložno št. 1/14686/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo skrajšane firme in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5555647
Skrajšana firma: KATANA, d.o.o., Lju-

bljana
Osnovni kapital: 1,633.884,06 SIT
Ustanovitelj: Perko Slavko, Ljubljana,

Jakčeva ulica 2, vstop 26. 12. 1991, vložek
1,633.884,06 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04330 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa BENARA, d.o.o., storitve, inženi-
ring, zunanja in notranja trgovina, Ljub-
ljana, Miklavčičeva 2a, sedež: Miklavči-
čeva 2a, Ljubljana, pod vložno št.
1/15322/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 19233/94 z dne
27. 7. 1995 zaradi kraja sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5571936
Sedež: Kamnik, Miklavčičeva 2/a.

Rg-28250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04360 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
RANK XEROX SLOVENIJA, trgovina in
zastopanje, družba z omejeno odgovor-
nostjo (d.o.o.), sedež: Einspielerjeva 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25729/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5860873
Sedež: Ljubljana, Zaloška 40.

Rg-28251

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04441 z dne 12. 9. 1995 pod vložno št.
1/26714/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913284
Firma: A.D. TRADING, družba za tr-

govino z motornimi vozili in dodatno
opremo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c.
122, Ljubljana

Skrajšana firma: A.D. TRADING, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vodopija Janez, Ljubljana,

Rožna dolina c. III/13, vložek 615.000 SIT,
Pirkmaier Milko, Ljubljana, Linhartova c. 1,
vložek 615.000 SIT, Fajdiga Aleš, Ljubljana,
Ul. Vide Janežičeve 17, vložek 195.000 SIT,
in Gerbec Peter Zvonko, Ljubljana, Lakner-
jeva ul. 8, vložek 75.000 SIT, vstopili 25. 8.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vodopija Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Fajdiga Aleš, imeno-
vana 25. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 242 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 245 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247
Proizvodnja umetnih vlaken; 291 Proizvod-
nja strojev za proizvajanje in izkoriščenje
mehanske energije, razen motorjev za letala
in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 313 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov iz žic; 314 Proizvodnja akomulator-
jev, primarnih členov in baterij; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 321 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 501
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opemo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,

tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-28252

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04442 z dne 12. 9. 1995 pod vložno št.
1/26715/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913292
Firma: BETA MOBIL, družba za trgo-

vino z motornimi vozili in dodatno opre-
mo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 122,
Ljubljana

Skrajšana firma: BETA MOBIL, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vodopija Janez, Ljublja-

na, Rožna dolina c. III/13, in Pirkmaier Mil-

ko, Ljubljana, Linhartova c.1, vložila po
555.000 SIT, ter Fajdiga Aleš, Ljubljana,
Ul. Vide Janežičeve 17, in Gerbec Peter
Zvonko, Ljubljana, Laknerjeva ul. 8, vloži-
la po 195.000 SIT, vstopili 25. 8. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gerbec Peter Zvonko, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Pirkmaier Milko,
imenovana 25. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 242 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 245 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih izdelkov; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247
Proizvodnja umetnih vlaken; 291 Proizvod-
nja 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 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akomulatorjev, primarnih členov in baterij;
316 Prozvodnja druge električne opreme;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 501 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalih; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
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jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-28256

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03075 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RATAN, podjetje za organizacijo
proizvodnje in trženje, Ljubljana, Mač-
kova 2, p.o., sedež: Mačkova 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04796/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje druž-
be iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, kapi-
tala, ustanoviteljev in zastopnikov ter

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5334837
Firma: RATAN, podjetje za organiza-

cijo proizvodnje in trženje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelja: Žunar Ivan, vstop 6. 2.

1990, vložek 937.200 SIT, in Žunar Zoran,
vstop 27. 2. 1994, vložek 624.800 SIT, oba
iz Ivanca, Kaniža 37, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pust Gabriel, Rogatec 189, imenovan
27. 2. 1994.

Rg-28257

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07407 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu
vpisa BELPRO, marketing, zastopstva, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ježa 6,
Črnuče, pod vložno št. 1/10855/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spreme-
bo ustanoviteljev in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5489024
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Belec Jani, izstopil 3. 4.

1994, Belec Janez in Belec Marija, oba iz
Ljubljane-Črnuč, Ježa 6, vstopila 3. 4. 1994,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Belec Janiju, ki je bil razrešen
3. 4. 1994.

Rg-28263

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08409 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MEGA, podjetje za projektiranje,
oblikovanje, marketing, d.o.o., sedež: Jur-
čičev trg 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/02647/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5296757
Firma: MEGA, projektiranje, obliko-

vanje, marketing, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mohar Vasja, Ljubljana,

Jurčičev trg 3, vstop 31. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08875 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ŠPENGLAR – TRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Sodražica, sedež: Cesta notranjske-
ga odreda 60, Sodražica, pod vložno št.
1/14150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5840422
Osnovni kapital: 1,611.500 SIT
Ustanovitelja: Pintar Ljubica in Pintar An-

drej, oba iz Sodražice, Cesta Notranjskega
odreda 60, vstopila 16. 5. 1994, vložila po
805.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pintar
Ljubica, razrešena 16. 5. 1994 kot direktori-
ca in imenovana za zastopnico, ki zastopa
družbo brez omejitev, in direktor Pintar An-
drej, imenovan 16. 5. 1994, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-28269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/09965 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MIKELI, storitveno podjetje, d.o.o.,
Kamnik, Prešernova 6, sedež: Prešernova
6, Kamnik, pod vložno št. 1/21882/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5843731
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelja: Mikeli Emil in Urankar

Brigita, oba iz Kamnika, Prešernova 6, vsto-
pila 1. 3. 1993, vložila po 790.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09969 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRIAR, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo, svetovanje, razvoj, turizem,
uvoz-izvoz in gostinstvo, d.o.o., sedež: Ul.
bratov Komel 45, Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/17115/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5594430
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelj: Kregar Perluška, Ljublja-

na-Šentvid, Ul. bratov Komel 45, vstop 1. 3.
1992, vložek 1,578.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-28273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09974 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INTERDECOR, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za prodajo pohištva in opreme,
svetovanje in zastopstvo, sedež: Mestni
trg 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/09307/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5435765
Osnovni kapital: 2,848.361 SIT
Ustanovitelja: Erznožnik Štefan Janez,

Ljubljana, Celovška 179, vložil
1,452.664,10 SIT, in Erznožnik Jure, Dom-
žale, Količevo 71, vložil 1,359.696,90 SIT,
vstopila 8. 10. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem prometu; posredovanje v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu; zastopanje
v trgovinskem prometu; akviziterska proda-
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ja; informacijski, finančni, ekonomski in or-
ganizacijski inženiring in svetovanje pri pro-
daji; turistično posredovanje; posredovanje
in organiziranje pri obrtniških storitvah; fi-
nančne, tehnične, organizacijske in poslov-
ne storitve; reklamne usluge in ekonomska
propaganda; komercialni posli na področju
blaga in storitev; posli zastopanja tujih firm,
konsignacija.

Rg-28275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09990 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SONAX, trgovina in storitve, d.o.o.,
Hrastnik, sedež: Cesta 1. maja 68, Hrast-
nik, pod vložno št. 1/22035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746426
Osnovn kapital: 1,505.911 SIT
Ustanovitelj: Bratuša Marko, Dol pri

Hrastniku, Trg borcev NOB 18, vstop 11. 2.
1993, vložek 1,505.911 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
42463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6420 Telekomunikacije; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71402
Dejavnost videotek; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-28278

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09999 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ANNAPURNA WAY, podjetje za iz-
delovanje, popravilo, prodajo in posredo-
vanje športne opreme in športni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Vrtača 9, sedež:
Vrtača 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/05777/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5346550
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sotlar-Štancar Velibor,

Ljubljana, Vrtača 7, vstopil 13. 2. 1990, in
Kovač Rajmond, Ljubljana, Švarova 14,

vstopil 7. 3. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: 013901 Proizvodnja učil in telesno-
kulturnih izdelkov; 07012 Trgovina na drob-
no z neživilskimi proizvodi; 07022 Trgovi-
na na debelo z neživilskimi proizvodi;
070250 Trgovina z mešanim blagom na de-
belo; 110309 Neomenjene storitve na po-
dročju prometa; 060501 Prevozi potnikov v
cestnem prometu; 060502 Prevozi blaga v
cestnem prometu; 110303 Komercialni po-
sli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; 08030 Turistično posredovanje;
080202 Turistične agencije; 090160 Izdela-
va in popravilo predmetov iz usnja in gume;
090181 Izdelava izdelkov iz plastičnih mas.

Rg-28279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10000 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ARMSTRONG-KOBILŠEK, d.o.o.,
Mengeš, podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino, sedež: Cankarjeva 21, Mengeš, pod
vložno št. 1/11936/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in spremembo naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5483328
Osnovni kapital: 17,075.011 SIT
Ustanovitelja: Kobilšek Urban, Mengeš,

Cankarjeva 21, vstopil 15. 1. 1991, in Kra-
ševec Cveto, Trzin, Kidričeva 56, vstopil
18. 3. 1993, vložila po 8,537.505,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-
ševec Cveto, razrešen 23. 5. 1994 kot ko-
mercialni direktor in imenovan za namest-
nika poslovodje, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: 0113 Kovinsko predelovalna dejav-
nost; 01131 Proizvodnja kovinskega repro-
dukcijskega materiala; 011311 Proizvodnja
litih, kovanih in stiskanih izdelkov; 011312
Proizvodnja kovinskega instalacijskega ma-
teriala; 011313 Proizvodnja orodja; 011390
Proizvodnja blaga za široko porabo in dru-
gih kovinskih izdelkov; 07011 Trgovina na
drobno z živilskimi proizvodi; 07012 Trgo-
vina na drobno z neživilskimi proizvodi;
07021 Trgovina na debelo z živilskimi pro-
izvodi; 07022 Trgovina na debelo z neživil-
skimi proizvodi; 110302 Storitve reklame
in ekonomske propagande; 110303 Komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; 110309 Neomenjene
storitve na področju prometa; 060502 Pre-
voz blaga v cestnem prometu.

Rg-28282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10110 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa BAROTEHNA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, sedež: To-
mačevo 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13248/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskaditev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5520118
Osnovni kapital: 5,019.000 SIT

Ustanovitelja: Rožman Jože, Dol pri
Ljubljani, Pšata 41 in Babnik Robert, Ljub-
ljana-Polje, Cesta na Ježah 28c, vstopila
12. 9. 1991, vložila po 2,509.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: servisna dejavnost; prozvodnja le-
snih, kovinskih in papirnih izdelkov; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno: izdelki iz gume,
kavčuka, plastičnih mas, porcelana, stekla
in keramike, kemični izdelki, barve, laki in
potrebščine, foto in sitotiskarski aparati,
oprema, materiali in potrebščine, parfume-
rijski in kozmetični proizvodi; papirna ga-
lanterija, šolski in pisarniški material, opre-
ma in potrebščine, tekstil, obutev in usnjena
galanterija, športna oprema, oprema za gos-
podinjstvo, les, lesni izdelki in pohištvo,
gradbeni, sanitarni, instalacijski in ogreval-
ni materiali, kovinski in železarski izdelki,
električni in elektronski aparati, stroji, opre-
ma, deli in materiali, motorna vozila in stro-
ji ter rezervni deli in oprema, tehnična opre-
ma, rezervni deli, orodje, potrebščine, re-
produkcijski in potrošni material za oskrbo-
vanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in
storitvenih dejavnosti, sekundarne storitve;
posredovanje prodaje; inženiring in dode-
lavni posli v lesni, papirni, tekstilni, grafič-
ni, kovinskopredelovalni, gradbeni, elektro-
tehnični, računalniški in kemijski dejavno-
sti; organizacija in prodaja storitev s po-
dročja turizma in transporta; servisna
dejavnost; proizvodnja lesnih, kovinskih in
papirnih izdelkov; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev.

Rg-28283

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10111 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SATEX, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Preglov trg 12, sedež: Preglov
trg 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/20874/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5698758
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelja: Ficko Hasnija in Ficko

Ivan, oba iz Ljubljane, Preglov trg 12, vsto-
pila 8. 1. 1993, vložila po 776.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ficko
Ivan, razrešen 20. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za prokurista, Ficko Hasnija, raz-
rešena 20. 5. 1994 kot zastopnica in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-28284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10223 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa WENS, organiziranje transporta,
d.o.o., Vnanje Gorice, Pot h gozdu 2, No-
tranje Gorice, sedež: Pot h gozdu 2, No-
tranje Gorice, pod vložno št. 1/20941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
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povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenika in osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5698405
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Matjašič Frančišek, No-

tranje Gorice, Pot h gozdu 2, Vnanje gorice,
vstopil 14. 10. 1992, in Šaubert Boris, Ljub-
ljana, Ul. Zore Ragancin 10, vstopil 20. 5.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šaubert Boris, imenovan 20. 5.1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-28285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11720 z dne 16. 8. 1995 pri subjektu
vpisa DTS-FOR, zunanja in notranja tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/19463/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5633168
Firma: DTS-FOR, zunanja in notranja

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101
Osnovni kapital: 2,095.000 SIT
Ustanovitelja: Poduzeće DTS-holding,

p.o., Dubrovnik, Hrvatska, Put republike 5a,
vložilo 670.000 SIT, in Husanović Sead,
Dubrovnik, Hrvatska, S. Marojice 23, vložil
1,425.000 SIT, vstopila 27. 7. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Husa-
nović Sead, razrešen 25. 5. 1994 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Pergar
Ksenija, Ljubljana, Bratovševa ploščad 25,
imenovana 25. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-28286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11722 z dne 14. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SEPIN, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška cesta 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5571359
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: VIALIT KALTASPHALT,

Gesellschaft m.b.H., Feurn Feurnitz, Avstri-
ja, G. Villach Industrie Str. 16, vstop 10. 3.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-28288

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11859 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SANJSKA KNJIGA, podjetje za tr-
govanje, zastopstvo in založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Javorjev drevored 19, sedež:
Javorjev drevored 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
pravnoorg. oblike, ustanoviteljev in deležev
ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5642809
Firma: SANJSKA KNJIGA, Bizjak in

Malnarič, podjetje za trgovanje, za-
stopstvo in založništvo, d.n.o.

Skrajšana firma: SANJSKA KNJIGA,
Bizjak in Malnarič, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bizjak Janez, Ljubljana,
Javorjev drevored 19, vstopil 4. 4. 1992, in
Malnarič Magdalena, Ljubljana, Ulica 28.
maja 55, vstopila 31. 5. 1994, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Bizjak Matjažu, ki je bil razrešen 31. 5.
1994.

Rg-28294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12885 z dne 17. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ARCADIUM, družba za trgovanje z
mešanim blagom, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Komenskega 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/04271/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5425409
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelj: Ovsenik Matjaž, Ljublja-

na, Kersnikova 5, vstop 28. 11. 1990, vlo-
žek 15,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12929 z dne 17. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PROINVEST, d.o.o., svetovanje,
marketing, inženiring, organizacija pro-
izvodnje ter promet blaga na debelo, se-
dež: Cesta na Brdo 34/b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04058/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo usta-
noviteljev, deležev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5316146
Osnovni kapital: 2,204.000 SIT
Ustanovitelji: Jalen Janez, Ljubljana,

Topniška ulica 23, vložil 1,542.800 SIT, in
Jalen Maja, Ljubljana, Cesta na Brdo 34/b,
vložila 661.200 SIT, vstopila 22. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata; Svetina Judi-
ta, izstopila 10. 5. 1994.

Rg-28298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12936 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PAHL, d.o.o., predelava kovin, tr-
govina na debelo in marketing, Ig, sedež:
Ig 182, Ig, pod vložno št. 1/11710/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5477301
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Jože, vložil

1,436.400 SIT, in Zupančič Cvetka, vložila
75.600 SIT, oba iz Iga 182, vstopila 29. 10.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28299

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12941 z dne 28. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SEJALEC, kmetijska oprema,
d.o.o., Horjul, Ljubgojna 2, sedež: Ljub-
gojna 2, Horjul, pod vložno št. 1/09387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5427371
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prebil Jožef, Horjul, Ljub-

gojna 2, vstop 16. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19242 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MA & JA, podjetje za poslovno fi-
nančne storitve, transport in trgovino,
d.o.o., Leninov trg 19, Ljubljana, sedež:
Leninov trg 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/17304/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5608163
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Gligič Jadranka, Ljublja-

na, Leninov trg 19, in Svetek Marjan, Ljub-
ljana, Polje, Cesta VI/24, vstopila 29. 11.
1991, vložila po 754.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-28301

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12946 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SIVOP, d.o.o., podjetje za storitve,
posredništvo, Dolenjska 160, Ljubljana,
sedež: Dolenjska 160, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5721571
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kocijančič Stanko, Ljublja-

na, Dolenjska 160, vstop 10. 3. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28302

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13342 z dne 14. 8. 1995 pri subjektu
vpisa RIRO, tekstilna proizvodnja, izo-
braževanje, trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Jenkova 1, Kamnik, pod
vložno št. 1/20496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5714842
Osnovni kapital: 1,577.000 SIT
Ustanoviteljica: Hari-Ribarič Zvonka,

Kamnik, Jenkova 1, vstop 17. 11. 1992, vlo-
žek 1,577.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/13806 z dne 24. 8. 1995 pod vložno št.
1/26644/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5864356
Firma: GOBARSTVO DOLINŠEK, go-

barstvo, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Stahovica, Kališe 12a

Skrajšana firma: GOBARSTVO DOLIN-
ŠEK, d.o.o., Stahovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stahovica, Kališe 12a
Osnovni kapital: 1,649.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinšek Primož, Kamnik,

Kranjska cesta 4a, vstop 10. 3. 1995, vložek
1,649.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinšek Primož, imenovan 10. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0125 Reja drugih živali; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5142 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.

Rg-28303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13687 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MEGACENTER, družba za turi-
zem, šport in marketing, d.o.o., Grosup-
lje, sedež: Pod gozdom V/28, Grosuplje,
pod vložno št. 1/14645/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5755832
Osnovni kapital: 1,516.700 SIT
Ustanovitelj: Mostar Jože, Grosuplje,

Pod gozdom, Cesta V/28, vstop 27. 11.
1991, vložek 1,516.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-28306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15233 z dne 31. 8. 1995 pod vložno št.
1/26679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5875463
Firma: MICKEY-MOUSE, KOSTEN,

ROZMAN, NAHTIGAL, plesna šola,
d.n.o., Domžale

Skrajšana  firma:  MICKEY-MOUSE,
KOSTEN,  ROZMAN,  NAHTIGAL,
d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Podrečje 79
Ustanovitelji: Nahtigal Boštjan, Domža-

le, Češminova 25, ter Kosten Saša in Roz-
man Špela, obe iz Domžal, Podrečje 79,
vstopili 11. 11. 1994, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nahtigal Boštjan, imenovan 11. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-28310

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18610 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa FORTUNAT, gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Eipprova 1a, sedež: Eipprova
1a, Ljubljana, pod vložno št. 1/20410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728860
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marega Erik, Ljubljan,

Mlinska pot 12, vstop 19. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nitxch Johann, izstop 20. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Nitxch Johannu, ki je bil razrešen 20. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in

dostava hrane (catering); 631 Prekladanje,
skladiščenje; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-28312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04117 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GRESO, turizem in trgovina, d.o.o.,
Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, sedež:
Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16408/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590868
Firma: GRESO-Gregor Sok, turizem

in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRESO-Gregor Sok,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Sok Gregor, vstopil 25. 3.

1992. vložil 7.200 SIT, in Sok Branko-Jurij,
vstopil 29. 11. 1994, vložil 800 SIT, oba iz
Ljubljane, Bratovševa ploščad 2, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5225 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-28313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10130 z dne 18. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa BORGUS, podjetje za trgo-
vino in grafiko, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Menardova ulica 29, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala in ustanoviteljev s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5632595
Osnovni kapital: 1,612.811 SIT
Ustanovitelja: Jereb Uran Janja, vstopila

24. 12. 1991, in Uran Mitja, vstopil 25. 4.
1994, oba iz Ljubljane, Menardova ulica
29, vložila po 806.405,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-28314

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10184 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa M-R, trgovina na veliko in malo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Vrhov-
ce 17, Ljubljana, pod vložno št. 1/15533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5622999
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Zadnikar Avguštin in Jam-

nik Mateja, oba iz Ljubljane, Setnikarjeva
11, vstopila 22. 1. 1992, vložila po 850.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11129 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa NEPREMIČNINA, podjetje za inte-
lektualne storitve s področja premoženj-
sko pravnih zadev, d.o.o., Črtomirova
21b, Ljubljana, sedež: Črtomirova 21b,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, in ustano-
viteljev, deležev in zastopnikov ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672503
Firma: IMOBING, nepremičnine in in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana, Topniška 35/d
Skrajšana firma: IMOBING, d.o.o., Lju-

bljana
Sedež: Ljubljana, Topniška 35/d
Osnovni kapital: 1,569.000 SIT
Ustanovitelji: Veselič Tanja, Ljubljana,

Spodnji Rudnik II/3a, vstopila 10. 12. 1994,
vložila 1,569.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Stirn-Kranjc Branislava in Kranjc
Franc, izstopila 10. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Veselič Tanja, imenovana 10. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nika Stirn-Kranjc Branislava in Kranjc
Franc, razrešena 10. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske ma-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska

dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-28316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13068 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa NTM, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rojčeva 21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, sedeža in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5825156
Sedež: Ljubljana, Petkovškovo nabrež-

je 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hong Li Mei, Beijing, Ki-

tajska, Sei San Huan Zhon Road, vstop
17. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Grgič Franc, Ljubljana, Matina Krpa-
na 30, imenovan 30. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nica; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-28291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11954 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOTRADE, trgovina in storitve,
d.o.o., Kočevje, sedež: C. na Trato 9, Ko-
čevje, pod vložno št. 1/17966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo dejavnosti, ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5645336
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Arko Franc, izstop 7. 6.

1994; Arko Roman, Kočevje, Cesta na Tra-

to 9, vstop 7. 6. 194, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arko Franc, razrešen 7. 6. 1994; di-
rektor Arko Roman, imenovan 7. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Družba opravlja odslej naslednje dejav-
nosti: trgovina na drobno in debelo z neži-
vilskimi in živilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; proizvodna kooperacija; storitve re-
klame, ekonomske propagande, organizaci-
ja predavanj, prirejanje sejmov in razstav;
prodaja industrijskih viškov, odpadkov ter
poškodovanega blaga; prodaja na sejmih,
hišna in ulična prodaja; skladiščenje blaga,
prekladalne storitve in tehtanje blaga; pro-
izvodnja kovinskih, plastičnih, lesnih, pa-
pirnih izdelkov; konfekcioniranje in pakira-
nje blaga; montaža finalnih izdelkov; pro-
jektiranje in izvajanje investicijskih del; in-
ženiring; notranja oprema objektov;
ekonomske, finančne, knjigovodske, orga-
nizacijske storitve; borzno posredovanje in
menjalniški posli; komisijski, špedicijski in
agencijski posli; turistične in gostinske sto-
ritve; franšizing, leasing, factoring, joint
venture, know how, duty free; neomenjene
storitve na področju blagovnega prometa;
prevoz blaga v cestnem prometu.

Rg-28292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12737 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa REKON, gradbeništvo, inženiring,
trgovina, d.o.o., Ivančna Gorica, sedež:
Vir pri Stični 92, Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/19600/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5663288
Firma: REKON, gradbeništvo, inženi-

ring, trgovina, d.o.o., Ivančna Gorica, Vir
pri Stični 92

Osnovni kapital: 2,052.000 SIT
Ustanovitelj: Rojec Milan, Ivančna Go-

rica, Vir pri Stični 92, vstop 24. 7. 1992,
vložek 2,052.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje oste-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
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d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskim izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-28293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12869 z dne 14. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VESEL & SINOVI, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Smlednik, sedež:
Hraše 27, Smlednik, pod vložno št.
1/23178/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5782406
Osnovni kapital: 2,128.582 SIT
Ustanovitelji: Vesel Alojzij, vložil

1,803.566 SIT, Vesel Alojz, vložil 128.899
SIT, in Vesel Miran, vložil 196.117 SIT, vsi
iz Smlednika, Hraše 27, vstopili 8. 4. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-27950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16944 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
TOMILINE, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Oražnova
ulica 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/17897/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5855187
Firma: ESTO, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ESTO, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 49
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Tomc Boris, izstop 10. 10.

1994; ESTOL, Leuchtenfabrik Gmb.H, Vel-
den Ling, Jassenigstrasse 2, vstop 10. 10.
1994, vložek 1, 508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomc Boris, razrešen 10. 10. 1994;

direktor Koprivec Aleksander, Polhov Gra-
dec 1, imenovan 10. 10. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 291 Proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske ener-
gije, razen motorjev za letala in motorna
vozila; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 294 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-27951

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16964 z dne 21. 7. 1995 pri subjektu
vpisa IGMA, podjetje za uvoz-izvoz, za-
stopanje, posredovanje, svetovanje, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Jeranova 11/a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5374871
Firma: ZAGRAM, d.o.o., Ljubljana, tr-

govina, proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: ZAGRAM, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 2
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Smerkolj Igor, izstop

23. 12. 1994; Zupanc Maja, Ljubljana, Jera-
nova ulica 11/a, vstop 23. 12. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smerkolj Igor in zastopnica Simič
Maja, razrešena 23. 12. 1994; direktorica
Zupanc Maja, imenovana 23. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 242 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfu-
mov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 265 Proizvodnja cementa, ap-
na, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 361 Proizvodnja po-
hištva; 365 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 371 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
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blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 552 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 741
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 900 Storitve javne hi-
giene; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-27952

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17079 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MEGATOOL, podjetje za inženi-
ring, projektiranje in proizvodnja naprav
in orodij, d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 32,
sedež: Palmejeva 32, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23647/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih dejavnostih in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782716
Firma: LUPUS M, družba za inženi-

ring, projektiranje, proizvodnjo naprav
in orodij, d.o.o., Logatec

Skrajšana firma: LUPUS M, d.o.o., Lo-
gatec

Sedež: Logatec, Tovarniška 13
Osnovni kapital: 2,100.768 SIT
Ustanovitelji: Puhar Maja, izstop 9. 12.

1994; Volk Miran, Ljubljana, Palmejeva 32,
vstop 28. 5. 1993, vložek 984.000 SIT, in
Brenčič Miha, Logatec, Tovarniška 13,
vstop 28. 5. 1993, vložek 1,116.768 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sladič Saša, iz-
stop 9. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volk Miran, razrešen 1. 12. 1994;
direktor Brenčič Miha, imenovan 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 315 Proizvodnja

opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 542
Finančni zakup (leasing); 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja, podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17569 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
OIKOS, d.o.o., svetovanje za okolje,
Ljubljanska 36, Domžale, sedež: Ljub-
ljanska 36, Domžale, pod vložno št.
1/03782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311675
Firma:  OIKOS,  d.o.o.,  svetovanje  za

okolje
Skrajšana firma: OIKOS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,523.000 SIT
Ustanovitelji: Stritih Jernej in Kordiš

Klavdija, izstopila 22. 12. 1994; Šebenik
Igor, Ljubljana, Pod jezom 14, vložek
706.440 SIT, Špendl Robert, Radomlje, Pre-
šernova 21, vložek 580.290 SIT, Jerman
Sandi, Radomlje, Bukovčeva 3, vložek
189.225 SIT, Harmel Matjaž, Cerknica,
Lovkova ulica 5, vložek 189.225 SIT, in
Kobal Jurij, Radomlje, Dermastjeva 27, vlo-
žek 277.530 SIT, vstopili 25. 11. 1989, ter
Šimec Roman, Ljubljana, Šarhova 28, vlo-
žek 580.290 SIT, vstopil 17. 6. 1992 – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stritih Jernej in zastopnik Jerman Sandi,
razrešena 22. 12. 1994; direktor Špendl Ro-
bert, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnik Šebenik Igor, ki zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnik direktorja, ime-
novana 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 0202 Goz-
darske storitve; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 5523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-

pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9000 Storitve javne higiene; 9112
Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-27954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17632 z dne 25. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SKB, Investicijsko podjetje
GARPO, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56,
sedež: Slovenska 56, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21582/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5769159
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SKB Investicijsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, vstop
1. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1995: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-27956

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17150 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa U & G, d.o.o., podjetje za trgovino,
projektiranje, inženiring ter izvoz in
uvoz, Devce 17, Dobrova, sedež: Devce
17, Dobrova, pod vložno št. 1/20988/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717299
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelja: Gornik Vladimir, izstop

15. 2. 1995; Urbančič Marjan, Dobrova,
Devce 17, vstop 9. 11. 1992, vložek
1,515.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
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4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-27957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17631 z dne 25. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SKB, investicijsko podjetje, d.o.o.,
Slovenska 56, Ljubljana, sedež: Sloven-
ska 56, Ljubljana, pod vložno št.
1/10008/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5446341
Osnovni kapital: 56,081.000 SIT
Ustanoviteljica: SKB BANKA, d.d.,

Ljubljana, Ajdovščina 4, vstop 20. 12. 1990,
vložek 56,081.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1995: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-27958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18031 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa UFO-C, projektiranje, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Peri-
čeva 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/10560/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5474329
Firma: UFO-Cejan & Co., projektira-

nje, proizvodnja in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: UFO-Cejan & Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Cejan Samo in Cejan Tat-
jana, oba iz Ljubljane, Peričeva 40, vstopila
21. 12. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-27959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18388 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
SMOLCA, računalništvo, poslovne stori-
tve, trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana,
Cesta vstaje 33, sedež: Cesta vstaje 33,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08620/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, deležev in fir-
me ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5418640
Firma: SMOLCA, računalništvo, po-

slovne storitve, trgovina, turizem, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SMOLCA, d.o.o., Lju-
bljana

Osnovni kapital: 1,631.470 SIT
Ustanovitelja: Smolej Marjan, Ljublja-

na, Cesta vstaje 46, vložek 10.000 SIT, in
Smolej Kristina, Ljubljana, Cesta vstaje 33,
vložek 1,621.470 SIT – vstopila 11. 8. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-27960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18620 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
MI VAM, pripomočki in rešitve za manj
odvisno življenje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
v Podboršt 17, Ljubljana-Črnuče, sedež:
Cesta v Podboršt 17, Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/05273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341540
Ustanovitelji: Ambrož Dušan, izstop

22. 12. 1994; Ambrož Miloš, Ljubljana-Čr-
nuče, Cesta v Podboršt 17, vstop 18. 12.
1989, vložek 450.630 SIT, in Ferluga Mi-
lojka, Izola, Ferda Bidovca 4, vstop 14. 2.
1992, vložek 1,051.470 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18622 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa FERMA, Podjetje za marketinško
dejavnost, d.o.o., Slomškova 5, Ljublja-
na, sedež: Slomškova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19182/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873240
Firma: FERMA, Podjetje za marke-

tinško dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Resljeva 25
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelja: Skobe Matej, Ljubljana,

Slomškova 5, vstop 16. 11. 1994, vložek
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1,500.000 SIT, in Curk Anton, Ljubljana,
Pokopališka 4, vstop 14. 2. 1995, vložek
840.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Curk Anton, imenovan 14. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-27964

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17810 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DEWIS-TRADE, Podjetje za izvoz-
uvoz, turizem in organizacijo prireditev,
d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 17, se-
dež: Neubergerjeva 17, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07026/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5381568
Firma: DEWI’S, Podjetje za izvoz,

uvoz, turizem in organizacijo prireditev,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DEWI’S, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,502.668 SIT
Ustanovitelja: Dewa Robert, vstopil

19. 3. 1990, in Zupančič-Dewa Tadeja, vsto-
pila 27. 9. 1994, oba iz Ljubljane, Neuber-
gerjeva 17, vložila po 751.334 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
pančič-Dewa Tadeja, Ljubljana, Neuberger-
jeva 17, imenovana 27. 12. 1994 za namest-
nico direktorja, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5143
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5147 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 51488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;

748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-27967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19232 z dne 15. 6. 1995 pri subjektu
vpisa CONSULTING AND MARKE-
TING, d.o.o., Ljubljana, Črtomirova
21/A, sedež: Črtomirova 21/A, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19658/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5665337
Firma: CO SULICH INTERNATIO-

NAL, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zajc Tomaž, izstopil

23. 2. 1995; COSULICH GROUP SpA, Trst,
Via Crispi 7, vložil 1,470.000 SIT, in Zupan
Giovanni, Trst, Vicolo Scaglioni 21/1, vlo-
žil 30.000 SIT – vstopila 23. 2. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Tomaž, razrešen 23. 2. 1995; direk-
tor Zupan Giovanni, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Primožič Nada,
Ljubljana, Jakčeva ul. 39, imenovana 23. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo 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 to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.

Rg-27970

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02332 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
ELACSS, podjetje za posredovanje, za-
stopanje in prodajo blaga in storitev,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Medvedova 28,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570654
Osnovni kapital: 1,557.960 SIT
Ustanovitelj: Štefančič Miro, Ljubljana,

Vojkova 12, vstop 4. 2. 1992, vložek
1,557.960 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5274
Druga popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27971

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02344 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu
vpisa KLARA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Sodražica, Prvomajska
cesta 20, sedež: Prvomajska cesta 20, So-
dražica, pod vložno št. 1/09155/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanovitelja, osnov-
nega kapitala in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482658
Firma: KLARA, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Gatina 4/B, Grosuplje
Skrajšana firma: KLARA, d.o.o., Gro-

suplje
Sedež: Grosuplje, Gatina 4/B
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelja: Rus Mija, Grosuplje, Ga-

tina 4/B, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mihelič Janez, izstop 22. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelič Janez, razrešen 22. 12. 1994;
direktorica Rus Mija, imenovana 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1995: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-27972

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02789 z dne 18. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DEKATEL, podjetje za telekomu-
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nikacije, informatiko in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Kardeljeva 8, sedež: Kardelje-
va 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/04703/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5338514
Firma: DEKATEL, podjetje za teleko-

munikacije, informatiko in inženiring,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slovenska 11
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Dušan, vložil

4,500.000 SIT, in Kavčič Elvira, vložila
500.000 SIT, oba iz Ljubljane, Reboljeva
10, vstopila 18. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost družbe se dopolni tako, da gla-
si: svetovanje, projektiranje in inženiring
telekomunikacijskih objektov, sistemov
opreme in instalacij; proizvodnja elektron-
skih, telekomunikacijskih in informacijskih
objektov, sistemov opreme in instalacij;
montaža in vzdrževanje telekomunikacij-
skih, elektronskih, informacijskih objektov,
sistemov opreme in instalacij; raziskovalno
razvojne storitve na področju elektronskih,
telekomunikacijskih in informacijskih ob-
jektov, sistemov opreme in instalacij; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve na področju elektronike, telekomunika-
cij in informacij; poslovne storitve na po-
dročju telekomunikacij, elektronike in
informacije; računalniški inženiring in iz-
delava programske opreme; storitve in
opravljanje strokovnega nadzora nad pro-
izvodnjo, gradnjo in montažo elektronskih,
telekomunikacijskih in informacijskih ob-
jektov, sistemov, opreme in instalacij; izde-
lava tehnične dokumentacije, načrtov pla-
nov s področja telekomunikacij, elektronike
in informatike; organizacija in izvedba stro-
kovnih seminarjev, posvetov in spremljajo-
čih dejavnosti, prirejanje sejmov in razstav;
samozaložništvo in namizno založništvo;
razmnoževanje, naslavljanje, izdelava foto-
grafskih in drugih kopij; storitve reklame in
ekonomska propaganda za storitve na po-
dročju prometa; investicijska dejavnost in
inženiring; inženiring sistemov tehnične
zaščite in alarmni sistemi; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; izvoz in uvoz izdel-
kov s področja trgovine; zastopanje tujih
firm; posredovanje v zunanjetrgovinskem
prometu; kmetijska proizvodnja in predela-
va; trgovina na drobno in debelo z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; servis, pro-
izvodnja in montaža elektrotehničnih izdel-
kov, instalacij in opreme; projektiranje, in-
ženiring in gradnja signalno-varnostnih in
elektroobjektov in instalacij; leasing naprav
in opreme s področja svoje dejavnosti.

Rg-27978

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04512 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ULYSSES, d.o.o., podjetje za trans-
portni inženiring, Ljubljana, Bratov Bab-
nik 34, sedež: Bratov Babnik 34, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10852/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-

nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5460492
Osnovni kapital: 1,524.318 SIT
Ustanovitelja: Jenko Boris, vložil

242.818 SIT, in Jenko Saša, vložil 1,281.500
SIT, oba iz Ljubljane, Slovenska 55/b, vsto-
pila 22. 6. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z neživili; založništvo; zastopanje
in posredovanje pri prevozu blaga in potni-
kov; turistično agencijske storitve; medna-
rodni prometno-agencijski posli; posli med-
narodne špedicije; uvoz in izvoz z neživili.

Rg-27981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04849 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa EVROPA 92, trgovina in gradbe-
ništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotniko-
va 5/56, Ljubljana, pod vložno št.
1/18929/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5634024
Osnovni kapital: 1,523.000 SIT
Ustanovitelj: Zaim Demiri, Ljubljana,

Celovška 264, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,523.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27982

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04934 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa YUTRO, d.o.o., podjetje za finančni
inženiring, promet blaga in storitev in za-
stopanje, Ljubljana, sedež: Hošiminhova
5/16, Ljubljana, pod vložno št. 1/09243/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5435056
Sedež: Ljubljana, Malnarjeva 45
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelja: Tratnik Ivan, vstopil 11.

8. 1990, in Tratnik Marjetka, vstopila 12. 8.
1994, oba iz Ljubljane, Vojkova 77, vložila
po 768.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost družbe je odslej: finančni in-
ženiring; izdelava ekonomsko-finančnih
elaboratov in modelov; ekonomsko-finanč-
na revizija; izdelava izvedeniških mnenj,
specializacija, finance in cenitev podjetij;
finančne in računovodske storitve; trgovina
na debelo in drobno ter v tranzitu z neživil-
skimi proizvodi; avtomatska obdelava po-
datkov, vzdrževanje baz podatkov in razvoj
aplikativne programske opreme; komisijski
posli, posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev ter konsignacija; leasing
računalnikov, računalniških dodatkov in
opreme ter programov; organizacija in iz-
vedba izobraževalnih programov o uporabi
proizvodov, ki so predmet zastopanja, po-
sredovanja ali prodaje; finančno, davčno in
podjetniško svetovanje.

Rg-27983

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05258 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
AB-LESING, podjetje za lesni inženiring
in trženje, Ljubljana, Celovška 300, p.o.,
sedež: Celovška 300, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme, osnovnega kapitala in de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5320461
Firma: AB LESING, podjetje za lesni

inženiring in trženje, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: AB LESING, Ljublja-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,991.000 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Anton, Ljubljana,

Celovška 300, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,991.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-27987

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05339 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
STEEL CO, predelava kovin in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica padlih bor-
cev 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/13517/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5524164
Firma: STEEL CO, predelava kovin in

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ulica padlih
borcev 30
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Sedež: Ljubljana, Ulica padlih borcev
30

Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelj: Šerbec Bojan, Ljubljana,

Ulica padlih borcev 30, vložek 1,534.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27989

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05588 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa A-CORALA, podjetje za organiza-
cijo poslovanja in razvoj, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21477/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
k.d., spremembo firme, sedeža in ustanovi-
teljev ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5730066
Firma: A-CORALA JURJEVČIČ –

ZALAR, podjetje za organizacijo in raz-
voj, k.d., Borovnica

Skrajšana firma: A-CORALA JURJEV-
ČIČ – ZALAR, k.d., Borovnica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Borovnica, Cesta na grič 15
Ustanovitelj: Jurjevčič Janez, Ljubljana,

Šmartinska 14, vstop 28. 4. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: fotokopiranje; menjalniški posli; po-
pravilo in vzdrževanje cestnih motornih vo-
zil, proizvodnja, montaža in servis elektro-
tehničnih in telekomunikacijskih naprav;
proizvodnja izdelkov iz kovin in plastičnih
mas; servis računalniške in biro opreme;
izvajanje športno rekreacijskih dejavnosti;
prevoz ljudi in blaga v cestnem prometu;
taksi storitve; frizerske storitve; izposojanje
avtomobilov.

Dejavnost se odslej glasi: organizacija
funkcionalnega usposabljanja in izobraže-
vanja; književno publicistična dejavnost in
prevajanje; grafična, tiskarska in izdajatelj-
ska dejavnost; gostinske in turistične stori-
tve ter posredovanje, prirejanje kongresov,
sejmov, razstav in posvetovanj; promet in
svetovanje pri trgovanju z nepremičninami;
komercialni posli pri prometu blaga in sto-
ritev, posredniški in agencijski posli; knji-
govodske, računovodske in consulting sto-
ritve, raziskava trga in javnega mnenja, eko-
nomska propaganda in posamična reklama;
zastopanje in predstavljanje drugih podjetij
in obrtnikov; špedicijski posli in posredo-
vanje prevoznih storitev v domačem in med-
narodnem transportu; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki,
opremo, drugim blagom, softwerom in pra-
vicami intelektualne lastnine; poslovno sve-
tovanje, marketing, uvajanje novih oblik tr-
ženja; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov, opreme in drugega blaga, softwe-
ra in pravic intelektualne lastnine; fotokopi-
ranje; menjalniški posli; popravilo in vzdr-
ževanje cestnih motornih vozil; proizvod-
nja, montaža in servis elektrotehničnih in
telekomunikacijskih naprav; proizvodnja iz-
delkov iz kovin in plastičnih mas; servis
računalniške in biro opreme; izvajanje šport-
no rekreacijskih dejavnosti; prevoz ljudi in
blaga v cestnem prometu; taksi storitve; fri-
zerske storitve; izposojanje avtomobilov.

Rg-27992

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05598 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
HOBBY SET, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trebinjska 15, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20151/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5672996
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kočevar Iztok, Ljubljana,

Trebinjska 15, vstop 30. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27996

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05664 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
SILVO TRANS, podjetje za prevoz blaga
v mednarodnem cestnem prometu, d.o.o.,
Št. Jurij 73, Grosuplje, sedež: Št. Jurij 73,
Grosuplje, pod vložno št. 1/18760/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5624452
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Ramoveš Silvo, Grosuplje,

Št. Jurij 73, vstop 25. 5. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27997

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05668 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
IGI LINE, podjetje za trgovino, storitve
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Matja-
ževa 4, sedež: Matjaževa 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5633869
Osnovni kapital: 1,603.150 SIT
Ustanovitelja: Jurić Živana, vstopila

7. 4. 1992, vložila 653.150 SIT, in Jurić
Milan, vstopil 6. 5. 1994, vložil 950.000
SIT, oba iz Ljubljane, Matjaževa 4, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-27998

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05678 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
MONTLES, podjetje za izdelavo in mon-
tažo pohištva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ja-
mova 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/14793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5544262
Osnovni kapital: 1,664.000 SIT
Ustanovitelj: Strbad Željko, Ljubljana,

Jamova 50, vstop 13. 1. 1992, vložek
1,656.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27999

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

94/05679 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FA, podjetje za knjigovodski in eko-
nomski inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Scopolijeva ulica 5, se-
dež: Scopolijeva ulica 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17635/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5623928
Firma: FA, podjetje za knjigovodski in

ekonomski inženiring, storitve in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Ulica Martina Kr-
pana 3

Osnovni kapital: 1,537.600 SIT
Ustanoviteljica: Fratnik Alenka, Ljublja-

na, Scopolijeva ulica 5, vstop 31. 3. 1992,
vložek 1,537.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-28003

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05781 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PRETOK, podjetje za blagovno in
finančno posredovanje, svetovanje in tr-
govino, d.o.o., Čufarjeva 7, Ljubljana, se-
dež: Čufarjeva 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in uskla-
ditev kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5688019
Firma: PRETOK, podjetje za blagovno

in finančno posredovanje, svetovanje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 18

Sedež: Ljubljana, Pražakova 18
Osnovni kapital: 1,833.240 SIT
Ustanoviteljica: Novotny Veronika,

Ljubljana, Pražakova 18, vstop 27. 3. 1992,
vložek 1,833.240 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 602 Drug kopenski promet; 652
Drugo finančno posredništvo; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 7412 Računovodske,
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knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-28004

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05839 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa GOLDCOM, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, transport, obrtne
in poslovne storitve, Ljubljana, Brilejeva
1, sedež: Brilejeva 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06972/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5375274
Osnovni kapital: 1,509.700 SIT
Ustanovitelji: Krhlikar Franc, Krhlikar

Tatjana, Krhlikar Sonja in Krhlikar Sandi,
vsi iz Ljubljane, Ul. Minke Bobnar 10, vsto-
pili 17. 4. 1990, vložili po 377.425 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Gregorc Mat-
jaž in Alič Enes, izstopila 20. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Krhli-
kar Sonja, ki zastopa družbo brez omejitev,
kot pomočnica direktorja in Krhlikar Sandi,
ki zastopa družbo brez omejitev, kot tehnič-
ni direktor, imenovana 20. 5. 1994.

Dejavnost se razširi tako, da se odslej
glasi: proizvodnja s področja poljedelstva,
in sicer: vzreja čebel in matic, proizvodnja
medu, voska, cvetnega prahu (osmukanec,
izkopanec), propolis, matičnega mlečka, če-
beljega strupa in podobno; predelava čebe-
ljih proizvodov v kozmetične preparate (kre-
me, losioni, ipd.) ter proizvode iz medu z
zdravilnim učinkom; proizvodnja živinske
krme (lucerna, detelja, razne trave in po-
dobno); proizvodnja vrtnin in ostale zele-
njave (krompir, fižol, čebula, česen, ipd.);
proizvodnja bio hrane, zdravilnih zelišč;
proizvodnja končnih proizvodov iz lesa: le-
seno pohištvo, oprema za gospodinjstvo, šo-
le, gostinstvo, proizvodnja lesene embala-
že, gradbenih elementov iz lesa, proizvod-
nja galanterije iz lesa in plute (čevljarski
kalupi, pete, leseni žeblji, palice, obešalni-
ki, okvirji za slike, zamaški, ipd.), proizvod-
nja predmetov iz protja, predelava barvastih
kovin in zlitin, proizvodnja predmetov iz
plemenitih kovin, in sicer: zlata, srebra, pla-
tine in zlitin in tudi v zvezi z dragimi, pol-
dragimi in sintetičnimi kamni kot nakit ter
izdelava bižuterije; rafinerija in topilnica
plemenitih kovin ter predelava plemenitih
kovin in analiza plemenitih kovin; proizvod-
nja papirne embalaže; proizvodnja testenin;
izvrševanje in popravilo gradbenih instala-
cij; zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
gostinske usluge; projektiranje gradbenih
elementov; inženiring; trgovina na drobno
neživilske stroke; ure, zlatarsko in urarsko
orodje, oprema za urarske in zlatarske de-
lavnice, predmeti iz plemenitih kovin, ko-
misijska trgovina, potrošni material, leseni
proizvodi, okrogli in rezani les ter vse, kar
je zajeto v proizvodnji; trgovina na drobno
živilskih proizvodov – bio hrane, živilske
krme, zelišč, čebeljih proizvodov, enako kot
v proizvodnji; trgovina na debelo in drobno

živilskih in neživilskih proizvodov; trgovi-
na od vrat do vrat; katalogna prodaja; stoj-
nična prodaja; sejemska prodaja; prodaja po
pošti; prodaja v posebne namene ob poseb-
nih prilikah; popravila kovinskih proizvo-
dov, popravila nakita in bižuterije ter ur;
servisiranje kovinskih proizvodov, odkup
rabljenega nakita, posredništvo, zastavljal-
nice v prometu s fizičnimi osebami; zlatar-
ske in urarske storitve – opremljanje delav-
nic; organizacija in izvedba transporta za
lastne potrebe; marketing – storitve pri razi-
skovanju tržišča iz zgoraj navedenih podro-
čij, posredovanje informacij v kombinaciji
s kreiranjem propagande in reklame; trgovi-
na na drobno in debelo z vozili, deli in
priborom; trgovina na debelo z zdravili; tr-
govina in posredovanje v prometu z nepre-
mičninami; komisijske prodajalne in posred-
ništvo; prodaja in posredovanje idej, lon po-
sli, informatika; posli know how; leasing
računalniške opreme, vozil in športne opre-
me ter tuje delovne sile; rent-a-car; menjal-
nica; komercialne storitve pri realizaciji pro-
meta blaga in storitev, transportne storitve,
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; špedicija; finančni inženiring in knjigo-
vodske storitve.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo; storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu; mednarodni sejmi in razstave s
področja zlatarstva; zastopanje tujih part-
nerjev in konsignacija v okviru svoje dejav-
nosti; posredovanje v okviru prometa blaga
in storitev; komisijski, konsignacijski, kom-
penzacijski in leasing posli; druge usluge v
okviru dejavnosti podjetja v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-28005

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05884 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LEONARDO, podjetje za grafično
oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
57, sedež: Vojkova 57, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07422/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5385920
Firma: LEONARDO, grafični atelje,

d.o.o., Ljubljana, Vojkova 57
Osnovni kapital: 1,624.000 SIT
Ustanovitelja: Peklaj Roman, Ljubljana,

Vojkova 57, in Mesarič Ljiljana, Ljubljana,
Ul. Metoda Mikuža 8, vstopila 21. 5. 1990,
vložila po 812.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost družbe se spremeni in se od-
slej glasi: grafično oblikovanje (izdelovanje
celostne grafične podobe, brošur, prospek-
tov idr.); priprava tiskovin za tisk; posredo-
vanje pri izdelovanju tiskovin (naročanje ti-
skovin v tiskarni na podlagi izdelane grafič-
ne predloge idr.); založništvo.

Rg-28007

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

94/05897 z dne 11. 7. 1995 pod vložno št.
1/06972/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5375274003
Firma: GOLDCOM, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, transport,
obrtne in poslovne storitve, Ljubljana,
Poslovna enota TOPILNICA, Potok 2

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Vače, Potok 2
Ustanovitelj: GOLDCOM, d.o.o., Ljub-

ljana, Brilejeva 1, vstop 20. 5. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krhlikar Franc, Ljubljana, Ul. Minke
Bobnar 10, imenovan 20. 5. 1994, zastopa
poslovno enoto brez omejitev, kot njen vod-
ja.

Dejavnost: rafinerija in topilnica pleme-
nitih kovin, predelava plemenitih kovin in
izdelava analiz plemenitih kovin.

Rg-28008

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05898 z dne 11. 7. 1995 pod vložno št.
1/06972/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5375274002
Firma: GOLDCOM, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, transport,
obrtne in poslovne storitve, Ljubljana,
Poslovna enota APITEKA, Ljubljana,
Trubarjeva 23/e

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 23/e
Ustanovitelj: GOLDCOM, d.o.o., Ljub-

ljana, Brilejeva 1, vstop 20. 5. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krhlikar Sonja, Ljubljana, Ul.
Minke Bobnar 10, imenovana 20. 5. 1994,
zastopa poslovno enoto brez omejitev, kot
njen vodja.

Dejavnost: prodaja medu, voska, cvet-
nega prahu, propolisa, matičnega mlečka,
čebeljega strupa ipd.; predelava čebeljih
proizvodov v kozmetične preparate (kreme,
losioni, ipd.) ter proizvode iz medu z zdra-
vilnim učinkom.

Rg-28009

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05927 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
SONIC, elektronika, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Prvoborcev 21, sedež: Ulica Prvo-
borcev 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/12001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485231
Osnovni kapital: 4,742.000 SIT
Ustanovitelj: Koser Dušan, Ljubljana,

Ulica prvoborcev 21, vstop 5. 3. 1991, vlo-
žek 4,742.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe: 011710 Proizvodnja
električnih strojev in naprav; 011721 Pro-
izvodnja sestavnih delov elektronskih apa-
ratov; 011723 Proizvodnja komunikacijskih
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aparatov in naprav; 011729 Proizvodnja
neomenjenih elektronskih aparatov in na-
prav; 070121 Tkanine in konfekcija; 070122
Obutve iz usnja, gume in plastike; 070123
Kovinsko in elektrotehnično blago; 070124
Kurivo in gradbeni material; 070125 Pohiš-
tvo; 070126 Keramika, steklo in porcelan;
070127 Barve, laki in kemikalije; 070128
Knjige, pisarniški material in pribor; 070129
Tobak in drugi neživilski proizvodi; 070140
Trgovina z vozili in deli na drobno; 070150
Trgovina z naftnimi derivati na drobno;
070221 Tkanine in konfekcija; 070222 Su-
rove kože, volna ipd.; 070223 Kovinsko in
elektrotehnično blago; 070224 Gradbeni, sa-
nitarni, instalacijski material; 070225 Ke-
mični izdelki, barve, laki; 070226 Papir, pi-
sarniški material in pribor; 070227 Zdravila
in sanitetni material; 070229 Tobak in drugi
neživilski proizvodi; 070230 Trgovina z vo-
zili, deli in priborom na debelo; 070240 Tr-
govina z naftnimi derivati na debelo; 070310
Zunanja trgovina z živilskimi proizvodi;
070320 Zunanja trgovina z neživilskimi pro-
izvodi; 110403 Drugo projektiranje; 110611
Raziskovalno-razvojne storitve v gospodar-
skih dejavnostih; 110905 Obdelava podat-
kov; 110901 Storitve kontrole kakovosti in
količine blaga; 110302 Storitve reklame in
ekonomske propagande; 110303 Komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; 110309 Neomenjene stori-
tve na področju prometa (špedicija, posred-
ništvo, komisijski posli...); 110620 Ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
110902 Prirejanje sejmov in razstav; 110905
Obdelava podatkov; 110909 Druge neome-
njene storitve (zastopanje...).

Rg-28017

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06006 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DOREMI COMMERCE, trgovsko
podjetje in zastopstva, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Vrhpolje 44, Kamnik, pod vložno št.
1/10104/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnikov, preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5454522
Firma: ŠTUPAR & CO, podjetje za po-

slovne storitve, d.n.o., Kamnik
Skrajšana firma: ŠTUPAR & CO, d.n.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Vrhpolje 37
Ustanovitelji: Kališnik Jožica, izstopila

3. 5. 1994; Štupar Darinka in Štupar Albert,
oba iz Kamnika, Vrhpolje 37, vstopila 3. 5.
1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kališnik Jožica, razrešena 3. 5.
1994; zastopnica Štupar Darinka, imenova-
na 3. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na debelo in drobno,
razen zdravil; trgovina z živilskimi proizvo-
di na debelo in drobno; agencijske in po-
sredniške storitve v blagovnem prometu z

nepremičninami; kmetijska proizvodnja;
kooperacija; ekonomske, tehnične, tehno-
loške, računalniške, administrativne in con-
sulting storitve; informatika, v skladu z za-
konom; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu in taksi prevozi; cenitev opreme,
osnovnih sredstev in nepremičnin; leasing
opreme in strojev; zakup vozil in plovil
(rent-a-car in rent-a-boat); frizerske storitve
in pedikura; posek in spravilo lesa; tapet-
niške storitve; gostinske storitve prehrane,
pijače in prenočišča; klanje živine in prede-
lava mesa.

Rg-28027

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06162 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KAMATOURS, podjetje za za-
stopstva, izvoz-uvoz, trgovina na debelo
in drobno, proizvodnja, d.o.o., sedež: Gra-
dišče 45, Lukovica, pod vložno št.
1/20857/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5762677
Firma: KAMATOURS, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o., Gradišče 45,
Lukovica

Skrajšana firma: KAMATOURS, d.o.o.,
Lukovica

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Cerar Katarina, Lukovi-

ca, Gradišče pri Lukovici 45, vstop 14. 12.
1992, vložek 1,501.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: trgovanje (tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na domačem trgu in
s tujino in trgovinske storitve); gostinstvo
in turizem; svetovalne storitve s področja
organizacije, marketinga in ekonomike;
agencijski, posredniški in komisijski posli;
zastopanje tujih in domačih pravnih in fi-
zičnih oseb; akviziterstvo; lastna proizvod-
nja za potrebe podjetja; proizvodnja s koo-
peranti oz. storitvena dejavnost; posli med-
narodnega prometa in storitve, povezane z
mednarodnim prevozom.

Rg-28032

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06186 z dne 30. 6. 1995 pod vložno št.
1/26484/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5848440
Firma: MESARSTVO KRUŠIČ, druž-

ba za prodajo mesnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, Bezenškova ul. 11

Skrajšana firma: MESARSTVO KRU-
ŠIČ, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bezenškova 11
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanoviteljica: Ažman Krušič Alenka,

Ljubljana, Bezenškova ul. 11, vstop 12. 5.
1994, vložek 2,150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ažman Krušič Alenka, imenovana
12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: konjereja;
proizvodnja, predelava in vzreja konj; orga-
nizacija in vodenje tečajev jahanja; izposo-
ja konj; organizacija konjskih prireditev, ka-
saških prireditev; proizvodnja klobas in me-
snih izdelkov; notranja in zunanja trgovina
z vsemi vrstami živilskega in neživilskega
blaga na debelo in drobno; opravljanje pre-
vozov za lastne potrebe; posredovanje in
zastopanje v notranjetrgovinskem in zuna-
njetrgovinskem prometu blaga, živali in sto-
ritev; storitve v cestnem prometu; prevoz
blaga in živali v cestnem prometu; go-
stinstvo; turistične storitve; svetovanje na
področju športne rekreacije; telesnokultur-
na dejavnost in športna rekreacija; storitve
organizacije in vodenja tečajev s področja
športne rekreacije.

Rg-28033

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06189 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PEGO MAGNETIC, proizvodnja,
trgovina, servis, d.o.o., Marinkov trg S –
II Ljubljana, sedež: Marinkov trg S – II,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04383/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skajšano firmo in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325471
Firma: PEGO MAGNETIC, proizvod-

nja, trgovina, servis, d.o.o.
Skrajšana firma: PEGO MAGNETIC,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 43, Rus-

janov trg
Osnovni kapital: 13,032.000 SIT
Ustanovitelj: Gorišek Peter, Ljubljana,

Rusjanov trg, Nove Fužine 43, vstop 20. 12.
1989, vložek 13,032.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
proizvodnja in organiziranje proizvodnje
preko kooperacije iz naslednjih področij de-
javnosti: proizvodnja embalaže iz plastič-
nih materialov ter ostalih izdelkov iz pla-
stičnih materialov, proizvodnja papirne em-
balaže in izdelava predmetov iz papirja, pro-
izvodnja kovinskih izdelkov, zlasti
proizvodnja kovinske embalaže in proizvod-
nja drugega blaga za široko potrošnjo; pro-
izvodnja usnjene galanterije in izdelkov iz
gume; navijanje avdio in video kaset; trgo-
vina na debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovina na drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi; posli posredova-
nja in zastopanja v prometu blaga in stori-
tev, zlasti zastopanja domačih in tujih fizič-
nih in pravnih oseb in konsignacijska pro-
daja uvoženega blaga ter opravljanje servi-
snih storitev za vzdrževanje uvožene
opreme in dobrin; pridobivanje in odstopa-
nje pravic industrijske lastnine ter znanja in
izkušenj (know-how).

Rg-28034

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06244 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MODUL, projektiranje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Molniške čete 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20515/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in pravno organizacijske oblike,
preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o. in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687969
Firma: MODUL – VRHOVŠEK in dru-

gi, projektiranje in storitve, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MODUL – VRHOV-
ŠEK in drugi, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vrhovšek Marija in Vr-
hovšek Jože, oba iz Ljubljane, Molniške če-
te 7, vstopila 30. 10. 1992, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28036

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06693 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MGS, Management Production Enginee-
ring Trade, d.o.o., Ljubljana, Štefanova
ulica 15, sedež: Štefanova ulica 15, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5767458
Firma: MGS, Management Production

Engineering Trade, globalni inženiring,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Garibaldi Mihael, Ljublja-

na, Štefanova 15, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Garibaldi Vida, Bohinjsko jezero,
Ukanc 52, ter zastopnika Plešnar Marjanca
in Plešnar Ivo, oba iz Ljubljane, Rožna doli-
na c. VII/28, imenovani 21. 4. 1994, zasto-
pajo družbo brez omejitev.

Dejavnost se odslej glasi: 011810 Pro-
izvodnja kemikalij; 011930 Proizvodnja
barv in lakov; 012321 Proizvodnja lesene
embalaže; 012322 Proizvodnja lesenih
stavbnih elementov; 012323 Proizvodnja
galanterije iz lesa in plute; 012420 Predela-
va papirja; 012421 Proizvodnja papirnate
embalaže; 012429 Druga predelava papirja;
012620 Proizvodnja tekstilne konfekcije;
012621 Proizvodnja perila; 012622 Pro-
izvodnja oblačil; 012623 Proizvodnja gos-
podinjskega perila; 012624 Proizvodnja tež-
ke konfekcije; 01269 Proizvodnja drugih
tekstilnih izdelkov; 012691 Proizvodnja pre-
krival za pod; 012699 Proizvodnja neome-
njenih tekstilnih izdelkov; 012810 Proizvod-
nja usnjene obutve; 012820 Proizvodnja us-
njene galanterije; 012830 Proizvodnja us-
njene in krznene konfekcije; 060403
Storitve gospodarskega letalstva; 070110
Trgovina z živilskimi proizvodi na drobno;
070210 Trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo; 070120 Trgovina z neživilskimi pro-
izvodi na drobno; 070220 Trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na debelo; 080190 Dru-
ge gostinske storitve; 110402 Projektiranje
gradbenih objektov; 110610 Raziskovalno-
razvojne storitve; 110620 Ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; 080111
Hoteli, moteli, penzioni in turistična naselja
s celoletnim poslovanjem; 080112 Hoteli,
moteli, penzioni in turistična naselja s celo-

letnim poslovanjem; 080113 Delavski,
otroški in mladinski počitniški domovi;
080114 Kampi; 080119 Druge nastanitvene
storitve; 080120 Gostinske storitve prehra-
ne; 080121 Restavracije s postrežbo; 080122
Restavracije s samopostrežbo; 080123 Re-
stavracije družbene prehrane; 080129 Dru-
ge storitve prehrane; 060503 Storitve v cest-
nem prometu; 080201 Turistične agencije;
080202 Turistični uradi.

Rg-28038

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06967 z dne 30. 1. 1995 pri subjektu
vpisa PERITUS TRADING, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ižanska 2/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17749/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, deležev in dejavnosti, pripojitev
družbe PERITUS CONSULTING, d.o.o., ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5623898
Firma:  PERITUS,  trgovsko  podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: PERITUS, d.o.o., Lju-

bljana
Sedež: Ljubljana, Vevska 52
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelji: Rižner Tomaž, Ljubljana,

Mala čolnarska 4/b, vstop 29. 3. 1992, vlo-
žek 4,800.000 SIT, Žagar Marko, Ljublja-
na, Rudnik I/1a, vstop 29. 3. 1992, vložek
800.000 SIT, Čuk Aleš, Ljubljana, Povšeto-
va 14, vstop 6. 4. 1994, vložek 1,000.000
SIT, Zajc Miloš, Ljubljana, Pri mostiščarjih
2/a, vstop 6. 4. 1994, vložek 700.000 SIT, in
Goričar Peter, Ljubljana, Bavdkova 10,
vstop 6. 4. 1994, vložek 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5247 Trgovina na debelo s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-

jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Pripojitev družbe PERITUS CONSUL-
TING, podjetje za poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 6. 4. 1994.

Rg-28041

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07815 z dne 21. 7. 1995 pri subjektu
vpisa METLIŠKI HRAM, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tacenska 52, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5338956
Osnovni kapital: 1,891.700 SIT
Ustanovitelj: Napast Franc, Ljubljana,

Tacenska 52, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,892.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07826 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa FORS, družba za finančno, organi-
zacijsko in računovodsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02331/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5290228
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Štamcar Stojan in Štam-

car Zdenka, oba iz Ljubljane, Chengdujska
28, vstopila 5. 9. 1989, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se odslej glasi: informacijski,
ekonomski, finanačni, organizacijski in ra-
čunovodski inženiring in svetovanje; razi-
skovalno-razvojno delo v celoti; poslovne
storitve v celoti; marketing; raziskovalna in
razvojna dejavnost s področja naravoslov-
no-matematičnih in tehnično-tehnoloških
ved; knjigovodske storitve in obdelava po-
datkov; zastopanje drugih oseb s področja
računalniškega inženiringa; gostinstvo; tu-
ristično posredovanje; trgovina na debelo in
drobno v domačem in zunanjetrgovinskem
prometu z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; organiziranje in posredovanje pri
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gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov; dajanje v najem neživilskih pro-
izvodov iz predmeta dejavnosti; leasing pro-
izvodov iz predmeta dejavnosti.

Rg-28047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07872 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
ADRIACHEM, zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pražakova 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20122/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5671973
Firma: ADRIACHEM, zunanja trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 14
Skrajšana firma: ADRIACHEM, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ADRIACHEM, p.o., Ka-

štel Sućurac, Kaštelanska cesta 197, vložil
1,050.000 SIT, in Novak Anton, Ljubljana,
Herbersteinova 23, vložil 450.000 SIT,
vstopila 3. 9. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-28050

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07900 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALADYTOURS, podjetje za zasto-
panje in turizem, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Opekarska 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/12573/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5499160
Firma: ANDY TOURS, podjetje za za-

stopstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana,
Opekarska 15/b

Skrajšana firma: ANDY TOURS, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Opekarska 15/b
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Andrej, Ljublja-

na, Ane Ziherl 12, vstop 6. 5. 1991, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28052

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08308 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KROPEC, d.o.o., podjetje za go-
stinstvo, turizem, trgovino na drobno in
debelo, proizvodnjo in izvoz-uvoz, Mala
Slevica 7, Velike Lašče, sedež: Mala
Slevica 7, Velike Lašče, pod vložno št.
1/19644/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5652693
Osnovni kapital: 1,693.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Damjana, izstop

22. 5. 1995; Hočevar Boštjan, Velike Lašče,
Mala Slevica 7, vstop 22. 5. 1995, vložek
1,693.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hočevar Damjana, razrešena 22. 5.

1995; direktor Hočevar Boštjan in zastopni-
ca Hočevar Martina, Velike Lašče, Mala
Slevica 7, imenovana 22. 5. 1995, zastopata
družbo brez omejitev.

Rg-28055

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08565 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa EKOSTAR, svetovanje s področja
varstva okolja, zunanja in notranja trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Ce-
sta 7, št. 25, sedež: Rožna dolina, C. 7, št.
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/04905/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5326834
Osnovni kapital: 1,672.615,40 SIT
Ustanovitelja: Musar Aleš, vložil

151.000 SIT, in Musar Franc, vložil
1,521.615,40 SIT, oba iz Ljubljane, Rožna
dolina, C. VII/25, vstopila 24. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28056

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08575 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TOMYCO, podjetje za namizno za-
ložništvo in računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Zg. Gameljne 48/f, se-
dež: Zg. Gameljne 48/f, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08584/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5419310
Osnovni kapital: 2,210.000 SIT
Ustanovitelji: Štefe Benjamin, Štefe Ma-

rija, Štefe Tomaž in Štefe Tomo, vsi iz Ljub-
ljane, Zg. Gameljne 48/f, vstopili 15. 8.
1990, vložili po 552.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe je odslej: obdelava
podatkov (računalniška); oblikovanje na
področju reklame in ekonomske propagan-
de; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; raziskovalno razvojne storitve; sa-
mozaložniška dejavnost; uvoz in izvoz ra-
čunalniške, strojne in programske opreme;
načrtovanje in proizvodnja računalniške in
strojne opreme; trgovina z neživili na drob-
no in debelo; storitve in posredništvo na
področju prometa blaga in storitev; založ-
niška dejavnost; oblikovanje celostnih po-
dob in druge usluge s področja oblikova-
nja; izobraževanje za uporabo računal-
niških sistemov in programov; prirejanje
tečajev in seminarjev.

Rg-28062

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08737 z dne 21. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SEMING, trgovsko podjetje, mar-
keting, inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Bratov Čebuljev 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14367/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5551986
Sedež: Ljubljana, Bratov Čebuljev 2
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Seršen Miro, Ljubljana,

Bratov Čebuljev 2, vstop 29. 11. 1991, vlo-
žek 1,548.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi izdelki; trgo-
vina na debelo in drobno z neživilskimi iz-
delki; uvoz in izvoz živilskih izdelkov; uvoz
in izvoz neživilskih izdelkov; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; soboslikarska
dela; pleskarska dela; marketing; inženiring;
finančni inženiring; informacijski inženi-
ring; prodaja avtomobilov in rezervnih de-
lov; gostinstvo in turizem; storitve v zuna-
njetrgovinskem prometu: zastopstva, kon-
signacija, posredništvo, kooperacija, komi-
sijska prodaja, leasing; organizacija in
prirejanje športnih prireditev; menjalnica.

Rg-28063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08786 z dne 18. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TROJAN, podjetje za predstavniš-
tvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Tro-
jane, sedež: Šentožbolt 1, Trojane, pod
vložno št. 1/21809/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5739071
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanovitelja: Smrkolj Ciril in Ovca

Smrkolj Katarina, oba iz Trojan, Šentožbolt
1, vstopila 15. 1. 1993, vložila po 813.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: intelektualne sto-
ritve, svetovanje, prevajanje; organizacijo
seminarjev, tečajev, kongresov.

Dejavnost se sedaj v celoti glasi: pred-
stavništvo raznih proizvajalcev in prodaja
njihovih izdelkov; trgovina na veliko in ma-
lo vseh živilskih in neživilskih proizvodov;
odkup in prodaja na debelo in drobno; trgo-
vina s kmetijskimi izdelki, polizdelki in re-
promaterialom ter lesom; storitvene in ser-
visne dejavnosti; predelava kmetijskih pri-
delkov in proizvodov lesa; popravljanje vseh
vrst gostinskih in turističnih dejavnosti; or-
ganizacija in izvedba sejmov in razstav; od-
kup živali in organiziranje prodaje; prevoz-
ništvo tudi v mednarodnem cestnem prome-
tu; prodaja kmetijske mehanizacije, strojev
in priključkov; zunanja trgovina, predstav-
ništvo, uvoz, izvoz neživilskih in živilskih
proizvodov, strojev, aparatov, nove in rab-
ljene opreme; posredniške, zastopniške in
komisijske storitve; nakup repromateriala,
potrošniškega materiala za vse stroke; inte-
lektualne storitve, svetovanje, prevajanje;
organizacija seminarjev, tečajev, kongresov.

Rg-28067

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09349 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa COPA, d.o.o., izvozno-uvozno pod-
jetje za trgovino, trženje in zastopanje,
Tržaška 2, Ljubljana, sedež: Tržaška 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20494/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
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z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala, deležev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5698413
Osnovni kapital: 2,276.000 SIT
Ustanovitelj: Paliska Herman, Domžale,

Dvoržakova 3, vstop 3. 12. 1992, vložek
2,276.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: 110309 Neomenjene storitve na po-
dročju prometa (špedicija, posredništvo, ko-
misijski posli...); 110303 Komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; 110620 Ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; 110302 Storitve
reklame in ekonomske propagande; 110909
Druge neomenjene storitve (zastopanje...);
110109 Druge finančne organizacije (fi-
nančno posredovanje); 110903 Knjigovod-
ske storitve; 110905 Obdelava podatkov;
120190 Drugo izobraževanje; 110403 Dru-
go projektiranje; 080201 Turistične agenci-
je; 080202 Turistični uradi; 070250 Trgovi-
na z mešanim blagom na debelo; 070219
Razna živila in proizvodi za hišne potrebe;
070132 Druga trgovina z mešanim blagom
na drobno; 070114 Razna živila, alkoholne
pijače in proizvodi za hišne potrebe; 070310
Zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi;
070320 Zunanja trgovina z neživilskimi pro-
izvodi.

Rg-28069

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09356 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa T & T, podjetje za trgovino, raču-
nalniško grafiko in tisk, d.o.o., Zagorje
ob Savi, sedež: Farčnikova kolonija 21,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/06277/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povečanje osnovnega kapitala in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5354633
Osnovni kapital: 1,627.855 SIT
Ustanovitelja: Tori Janez in Tori Danie-

la, oba iz Zagorja ob Savi, Farčnikova kolo-
nija 21, vstopila 21. 2. 1990, vložila po
813.927,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-28071

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09375 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa FORMULA, podjetje za proizvod-
njo lesnih izdelkov in trgovino na debelo
in drobno, d.o.o., Zapotok, sedež: Zapo-
tok 10, Ribnica, pod vložno št. 1/04001/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, družbenikov, deležev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5332095
Firma: FORMULA, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Za-
potok 10, Ribnica

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Gorše Claudia, Ribnica,

Zapotok 10, vstop 24. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drobnič Vinko, izstop 20. 5. 1994.

Rg-28072

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09376 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa DARKMOON, trgovina, export-im-
port, d.o.o., sedež: Ulica Bratov Babnik
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/21183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717175
Ustanovitelja: Đorđevič Snežana, Ljub-

ljana, Bratov Babnik 20, vložila 2,012.000
SIT, in Oldani Ivan, Pregnana Milanese, Ro-
ma 67, vložil 40.000 SIT, vstopila 21. 11.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5273 Popravilo ur, nakita.

Rg-28073

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09380 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TARA, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Štihova 17, sedež: Štihova 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02796/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, deležev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313554
Osnovni kapital: 1,801.257 SIT
Ustanovitelja: Hiti Manjula in Hiti Ja-

nez, oba iz Ljubljane, Štihova 17, vstopila
5. 12. 1989, vložila po 900.928,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno s kozmetičnimi in drugimi droge-
rijskimi in parfumerijskimi proizvodi, pre-
parati in sestavinami za njihovo proizvod-
njo ter aparati za opravljanje kozmetičnih
storitev; proizvodnja in trgovina na debelo
in drobno s pomožnimi zdravilnimi sredstvi
in pripmočki; založništvo; trgovina na de-
belo in drobno s tekstilom, tekstilnimi iz-
delki in konfekcijo; ostala trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskimi proizvodi; trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi; kozmetične storitve; proizvodnja
kozmetičnih in drugih parfumerijskih pre-
paratov in aparatov; zastopanje, komisijske
in posredniške storitve; organiziranje in iz-
vajanje kooperativne dejavnosti; storitve re-
klame in ekonomske propagande; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve,
svetovanje in inženiring.

Rg-28078

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09406 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu

vpisa AKRO ŠPORT, d.o.o., lepota in
zdravje, Ljubljana, sedež: Koprska 106/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22698/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5758998
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanovitelja: AKRO, d.o.o, Ljubljana,

Koprska 106/a, vložek 569.450 SIT, in Šter-
benc Iztok, Ljubljana, Brodarjev trg 11, vlo-
žek 1,057.550 SIT, vstopila 30. 3. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi tako, da se odslej v
celoti glasi: organiziranje in vodenje šport-
nih aktivnosti, družabnih prireditev in tek-
movanj; fitness, masaža, savna, solarij;
okrepčevalnica – točenje pijač; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; zastopanje domačih firm; mar-
keting na področju športa in športne opre-
me; ustanavljanje klubov in športne in dru-
žabne aktivnosti; opravljanje reklamnih sto-
ritev; leasing nepremičnin in premičnin;
finančni inženiring; gradbeni inženiring;
prodaja na debelo in drobno s prehrambe-
nim in neprehrambenim blagom; ekonom-
ske, tehnološke, revizijske in računovodske
storitve.

Rg-28079

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09407 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PEJAL inženiring, d.o.o., Cesta na
Krko, Grosuplje, sedež: Cesta na Krko,
Grosuplje, pod vložno št. 1/02279/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5290341
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Penca Jakob, Grosuplje,

Obrtniška 11, vstop 4. 9. 1989, vložek
1,500.00 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28082

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09472 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa CESTEL, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Puhova 2, Ljubljana, se-
dež: Puhova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/18538/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, družbenikov,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5608244
Firma: CESTEL, družba za trgovino

in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Pirc Jože, izstop 15. 4.

1994; Brozovič Robert, Ljubljana, Puhova
7, vstop 25. 3. 1992, vložek 1,507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Pirc Jožetu, ki je bil razrešen 15.
4. 1994.

Rg-28083

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/10276 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TKT, podjetje za storitve, za-
stopstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Kamniška 26/c, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07646/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5399394
Osnovni kapital: 2,118.665,90 SIT
Ustanoviteljica: Krivec-Tavčar Tatjana,

Ljubljana, Kamniška 26/c, vstop 29. 6. 1990,
vložek 2,118.665,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-28085

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10468 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PRISTOP, družba za komunikacij-
ski management, d.o.o., Dunajska 107,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15095/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti, uskladitev
dejavnosti ter pripojitev firme INI, d.o.o.,
Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5571910
Firma: PRISTOP, družba za komuni-

kacijski management, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 9,279.000 SIT
Ustanovitelji: Gruban Branko, Ljublja-

na, Vrtača 3, Verčič Dejan, Ljubljana, Šti-
hova 1, in Zavrl Franci, Ljubljana, Štihova
1, vstopili 26. 8. 1992, vložili po 3,093.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Brajnik
Gruban Nada, izstopila 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deo filmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-28086

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11261 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ONGLASS, podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Medvode, Žlebe
1/k, sedež: Žlebe 1/k, Medvode, pod vlož-
no št. 1/13965/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543932
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Omanovič Nevenka,

Medvode, Žlebe 1/k, vstop 24. 11. 1991,

vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
ravnega, embalažnega in drugega stekla;
proizvodnja porcelana in keramike; pro-
izvodnja blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov; izdelava predmetov iz
nekovin; zaključna obrtna dela v gradbeniš-
tvu; izdelava in popravilo kovinskih izdel-
kov; kovinsko predelovalna dejavnost; dru-
ge osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; trgovina z neživilskimi proizvo-
di in polproizvodi na debelo in drobno;
trgovina z živilskimi proizvodi in polpro-
izvodi na debelo in drobno; trgovina z me-
šanim blagom na debelo in drobno; go-
stinstvo; gostinske storitve prehrane; druge
gostinske storitve; prevoz blaga v cestnem
prometu; neomenjene storitve na področju
prometa (špedicija, posredništvo, komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev); komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; knjigo-
vodske storitve in obdelava podatkov; fi-
nančni inženiring; vitraža – izdelovanje iz-
delkov iz stekla.

Rg-28088

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11276 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa HA-RA METZGER, uvoz-uvoz, tr-
govina na debelo in drobno ter zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Brnčičeva 45, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23604/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5784255
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Metzger Wilfried in Metz-

ger Ingeborg, oba iz Rautlingna, Lachen-
hauweg 4, vstopila 20. 4. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Metz-
ger Wilfried, razrešen 10. 4. 1995 kot direk-
tor in imenovan za prokurista; direktor Strlek
Krešimir, razrešen 10. 4. 1995; direktorica
Burkelca Mojca, Ljubljana, Martina Krpana
10, imenovana 10. 4. 1995, zastopa in pred-
stavlja družbo samo skupaj s prokuristom.

Rg-28089

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11289 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ATIS, podjetje za trgovino in pro-
izvodne storitve, d.o.o., Stožice 7, Ljub-
ljana, sedež: Stožice 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775213
Firma: ATIS, podjetje za trgovino in

proizvodne storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,503.114 SIT
Ustanovitelj: Kopitar Dejan, Ljubljana,

Stožice 7, vstop 23. 4. 1993, vložek
1,503.144 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
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belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih 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 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje, upravljanje s holding
družbami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa: 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-28093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11580 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BROADWAY, družba za kulturno,

poslovno in gostinsko turistično dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kvedrova
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/03696/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in dejavnosti, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5334101
Firma: BROADWAY, družba za kul-

turno, poslovno in gostinsko dejavnost,
d.o.o., Stolpniška 10, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Stolpniška 10
Osnovni kapital: 3,187.000 SIT
Ustanovitelj: Brzovič Filip, Ljubljana,

Poljanski nasip 40, vstop 22. 12. 1989, vlo-
žek 3,187.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-28096

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12004 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ROJEC & CO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 160, sedež: Ce-
lovška 160, Ljubljana, pod vložno št.
1/14433/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5553164
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rojec Zdenko, Ljubljana,

Koroškega bataljona 5, in Rojec Igor, Kam-
nik, Tunjiška 2, vstopila 12. 12. 1991, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-28098

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12022 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpisa
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU,
založba, tiskarna, knjigarna, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gruberjevo nabrežje 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08757/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5419476
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 97.

Rg-28102

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12049 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa CO MAGMA, inženiring, d.o.o., Pot
na debeli hrib 47, Lavrica-Škofljica, Pot
na debeli hrib 47, Lavrica-Škofljica, pod
vložno št. 1/15590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
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nega kapitala in deležev ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5568960
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pogačnik Andrej, vložil

501.334 SIT, ter Pogačnik Tadej in Pogač-
nik Marija, vložila po 499.333 SIT, vsi iz
Lavrice-Škofljice, Pot na debeli hrib 47,
vstopili 7. 1. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo, pri-
delovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 171 Priprava in predenje tekstilnih
vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Plemenite-
nje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja dru-
gih tekstilij; 177 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 192 Pro-
izvodnja usnjenene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kar-
tona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarni obliki; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih izdelkov; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 261 Proizvodnja stekla in stekle-
nih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevz-
držne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
plošč; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbeniš-
tvo; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina

na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5141 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškim izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 742 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-28105

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12053 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MARSHA, podjetje za svetovanje,
posredovanje, izdajateljstvo in trgovino,
d.o.o., sedež: Vurnikova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07357/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5396735
Osnovni kapital: 2,018.120 SIT
Ustanovitelja: Zorn Gorazd, Ljubljana,

Gubčeve brigade 65, vložek 1,614.496 SIT
in Soss Metka, Ljubljana, Rutarjeva 5, vlo-
žek 403.624 SIT, vstopila 7. 6. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-28106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12054 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa K & G ELSTIK, elektro in strojna
dela, d.o.o., Domžale, Brdo 14, sedež: Br-

do 14, Domžale, pod vložno št. 1/23490/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev dejavnosti z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5787564
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Karo Ciril, Domžale, Br-

do 14, vstop 3. 5. 1993, vložek 1,500.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gomzi  Ko-
nrad, izstop 8. 6. 1994.

Rg-28107

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12063 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JAMERA, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ižanska 30/a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12267/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5489601
Osnovni kapital: 2,128.450 SIT
Ustanoviteljica: Černe Jamšek Metka,

Ljubljana, Ižanska 30/a, vstop 23. 4. 1991,
vložek 2,128.450 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1513 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; prozvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
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1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietične hrane; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodna vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo,
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskmi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-

čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač 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 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 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 sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8520 Veterinarstvo; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-28108

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12073 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PRIMOPRINT, tisk, grafično obli-
kovanje in embalaža, d.o.o., Ljubljana,
Ulica bratov Kunovarjev 6, sedež: Ulica
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bratov Kunovarjev 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04102/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5351324
Osnovni kapital: 1,650.500 SIT
Ustanovitelj: Bernik Primož, Ljubljana,

Ul. bratov Kunovarjev 6, vstop 21. 12. 1989,
vložek 1,650.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-28109

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13079 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MONDENA, d.o.o., trgovina, uvoz-
izvoz, zastopanje, inženiring, proizvod-
nja, marketing, propaganda, založništvo,
agencijski posli, Grosuplje Levstikova 7,
sedež: Levstikova 7, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/07005/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5384109
Firma: MONDENA, d.o.o., trgovina,

uvoz-izvoz, zastopanje, inženiring, pro-
izvodnja, marketing, propaganda, založ-
ništvo, agencijski posli, Grosuplje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Frbežar Helena, Grosup-

lje, Levstikova 7, vstop 9. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28110

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12080 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa YUREX, izvoz-uvoz, d.o.o., Kozlar-
jeva 20, Ljubljana-Šentvid, sedež: Koz-
larjeva 20, Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/13288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo ustanovitelja, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5518032
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ROMEX, export-import,

Ges.m.b.H., Graz, izstop 2. 6. 1994; Česen
Alenka, Ljubljana-Šentvid, Kozlarjeva pot
20, vstop 6. 9. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Majce Antoniji, ki je bila razre-
šena 2. 6. 1994.

Rg-28113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12084 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ASTARTA podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Črnuška cesta 1/a,
Črnuče, sedež: Črnuška cesta 1/a, Ljub-
ljana-Črnuče, pod vložno št. 1/22663/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5749514
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Lebeničnik Jože, Ljublja-

na-Črnuče, Črnuška cesta 1/a, vstop 9. 4.

1993, vložek 1,526.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-28114

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12089 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KOLEX, podjetje za trgovino, pro-
jektiranje in servis, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Knezov Štradon 28, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03379/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5384869
Osnovni kapital: 2,527.832 SIT
Ustanovitelji: Kočevar Bojan, Škofljica,

Babškova pot 55, vstop 4. 12. 1989, vložek
2,149.311 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivanovič Života, izstop 15. 5. 1994; Repar
Franc, Ljubljana, Knezov Štradon 28, vstop
4. 12. 1989, vložek 378.521 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-28117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12102 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa AKRIS, podjetje za računalniški in-
ženiring, turizem in marketing, d.o.o., se-
dež: Poštni vrt 10, Logatec, pod vložno št.
1/07163/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5376505
Firma: AKRIS-Miklavčič in ostali, pod-

jetje za računalniški inženiring, turizem
in marketing, d.n.o.

Skrajšana firma: AKRIS-Miklavčič in
ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Guši Miklavčič Jože, vsto-

pil 21. 5. 1990, in Miklavčič Aleksandra,
vstopila 31. 5. 1994, oba iz Logatca, Poštni
vrt 10, vložila po 2.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miklavčič Aleksandra, imenovana
31. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-28125

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12133 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JOMI, gostinstvo, turizem in trgo-
vina, d.d., Kamnik, sedež: Zagorica nad
Kamnikom 10, Stahovica, pod vložno št.
1/21237/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala ter preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5711002
Firma: JOMI, gostinstvo, turizem in

trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: JOMI, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Osnovni kapital: 1,962.229 SIT
Ustanovitelja: Uršič Mirjan in Uršič An-

drej, oba iz Stahovice, Zagorica nad Kamni-
kom 10, vstopila 5. 1. 1993, vložila po
981.114,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-28127

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12136 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
H.A.P.P.I.E.R., podjetje za hotelski inže-
niring, arhitekturo, projektiranje, plani-
ranje, investicije, ekonomiko in razvoj,
d.o.o., sedež: Kersnikova 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02079/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala in dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti ter spremembo priimka in imena
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5284783
Firma: ARCHIPSO, družba za inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 7
Skrajšana  firma:  ARCHIPSO,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,569.900 SIT
Ustanovitelja: Kolja Audič, izstop 6. 6.

1994; Primic Miklavž, Ljubljana, Kersniko-
va 7, vstop 6. 6. 1994, vložek 1,569.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolja Audić, razrešen 6. 6 1994; di-
rektor Primic Miklavž, imenovan 6. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agecij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-28128

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12138 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DEK, d.o.o., Ljubljana, trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, posredovanje, zastopa-
nje in komisijski posli v ..., sedež: Funtko-
va 36, Ljubljana, pod vložno št. 1/06082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme in osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5350794
Firma: DEK, trgovina, posredovanje in

zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Sojerjeva 27
Osnovni kapital: 1,511.700 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Milena, Ljublja-

na, Angelce Ocepkove 11, vstop 17. 6. 1991,
vložek 1,319.700 SIT, in Klanjšček Dušan,
Ljubljana, Sojarjeva 27, vstop 1. 3. 1993,
vložek 192.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.
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Rg-28130

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12142 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa METONIC-KOMET, d.o.o., izdela-
va elektronskih sistemov in travel agency
– gostinstvo, Trbovlje, Dolnji laznik n.h.,
sedež: Dolnji laznik n.h., Trbovlje, pod
vložno št. 1/02838/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5322464
Firma: METRONIC-KOMET, d.o.o.,

izdelava elektronskih sistemov in travel,
agency – gostinstvo, Trbovlje, Cesta
Tončke Čeč 81

Skrajšana firma: METRONIC-COMET,
d.o.o., Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 81

Sedež: Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 81
Osnovni kapital: 1,799.560,50 SIT
Ustanovitelj: Mihič Janez, Trbovlje, Ce-

sta Tončke Čeč 81,vstop 11. 12. 1989, vlo-
žek 1,799.560,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-28133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12158 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ZMAJ, podjetje za projektiranje,
inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Cesta OF 49, Trbovlje,
pod vložno št. 1/07513/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5404908
Firma: ZMAJ, podjetje za projektira-

nje, inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Trbovlje, Cesta OF 49, Trbovlje

Osnovni kapital: 2,274.846 SIT
Ustanovitelji: Jeraj Margareta ml., vlo-

žila 181.167 SIT; Jeraj Margareta st., vloži-
la 833.704 SIT, in Jeraj Alojz, vložil
1,259.975 SIT, vsi iz Trbovelj, Cesta OF
49, vstopili 5. 6. 1990, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-28135

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12171 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa STUDIO SIGNUM, propaganda in
oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta na Loko 2/a, Ljubljana, pod vložno št.
1/12553/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5515912
Firma: STUDIO SIGNUM, propagan-

da in oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta na Loko 22/a

Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelji: Latmiš Matej in Latmiš

Sonja, oba iz Ljubljane, Cesta na Loko 22/a,
vstopila 1. 4. 1991, vložila po 794.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Mikuž Davo-
rin in Resnik Igor, izstopila 1. 6. 1994.

Rg-28140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02448 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DANTE, storitve, zastopanje in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenj-
ska cesta 46, Ljubljana, pod vložno št.
1/22985/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5749611
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 96
Osnovni kapital: 1,607.100 SIT
Ustanovitelj: Antonijevič Darko, Ljub-

ljana, Dolenjska cesta 46, vstop 5. 5. 1993,
vložek 1,607.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Rg-28141

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02965 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa PS, podjetje za projektiranje in iz-
delavo strojev, d.o.o., Logatec, Tržaška
87/b, sedež: Tržaška 87/b, Logatec, pod
vložno št. 1/09830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala – uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5440122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: PROMESS SEŽANA,

d.o.o., izstopil 12. 4. 1994; Vrabl Marko,
Logatec, Pavšičeva 22, vložil 480.000 SIT,
Corn Kristjan, Rovte 124, vložil 390.000
SIT, Pivk Jože, Rovte, Petkovec 47, vložil
210.000 SIT, Petrovčič Matjaž, Hotedršica,
Žibrše 43, vložil 210.000 SIT, Zorman Be-
no, Rakek, Dovce 26, vložil 135.000 SIT in
Meze Vinko, Logatec, Jačka 77, vložil
75.000 SIT, vstopili 12. 11. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-28145

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03865 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VILA BREG, trgovina, gostinstvo,
d.o.o., Borovnica, sedež: Breg 14, Borov-
nica, pod vložno št. 1/24676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5814057
Sedež: Borovnica, Breg 18.

Rg-28146

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04219 z dne 9. 2. 1995 pri subjektu vpisa
SRČEK, podjetje za proizvodnjo pekar-
skih izdelkov in trgovino, d.o.o., Lukovi-
ca 36, Lukovica, PE SRČEK, trgovina z
zdravo hrano, Domžale, Kolodvorska 5,
sedež: Kolodvorska 5, Domžale, pod vlož-
no št. 1/14514/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža ter
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5551013
Firma: SRČEK, podjetje za proizvod-

njo pekarskih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Lukovica 36, Lukovica, PE SRČEK, trgo-
vina z zdravo hrano, Lukovica 24/b, Lu-
kovica

Sedež: Lukovica, Lukovica 24/b
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelji: SRČEK, d.o.o., Lukovica,

Lukovica 36, vstop 11. 10. 1993, vložek
1,662.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Rg-28148

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07347 z dne 17. 2. 1995 pri subjektu
vpisa AC, proizvodnja, trženje, storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 143,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19730/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:
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Matična št.: 5661846
Osnovni kapital: 3,762.000 SIT
Ustanovitelja: Urbanc Tamara, Ljublja-

na, Murkova 8, in Vinčič Božo, Škofja Lo-
ka, Partizanska 4, vstopila 16. 9. 1992, vlo-
žila po 1,881.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-28149

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07388 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BETON-PROJEKT, podjetje za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Zagor-
je ob Savi, Cesta 20. julija 2/c, sedež: Ce-
sta 20. julija 2/c, Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/08937/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5421535
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Drnovšek Bojan, Zagorje

ob Savi, Ul. Prvoborcev 1, Šafner Jože, Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 12/a, Sušnik
Mirko, Zagorje ob Savi, Ul. talcev 11, in
Vrtačnik Stane, Trbovlje, Pod ostrim vrhom
3/a, vstopili 16. 10. 1990, vložili po 375.750
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-28150

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07390 z dne 6. 2. 1995 pri subjektu vpisa
CAR COMERCE, avtokleparstvo, trgo-
vina in zastopanje, d.o.o., Litija, sedež:
Graška 39, Litija, pod vložno št.
1/06480/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359724
Sedež: Litija, Ljubljanska 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Tomaž in Dobravec

Vladimir, oba iz Litije, Graška 39, vstopila
15. 3. 1990. vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se odslej glasi: avtokle-
parstvo v lastni režiji in v kooperaciji z
obrtniki avtokleparske stroke; trgovina na
debelo v tranzitu in na drobno z neživilski-
mi proizvodi; zastopanje v prometu blaga
in storitev; posredovanje v prometu blaga
in storitev; svetovanje s področja trgovine
in blagovnega prometa; rent-a-car; leasing
z osebnimi avtomobili, tovornjaki, plovili
in športnimi rekviziti; turistične agencije;
organiziranje športnih in zabavnih priredi-
tev; špedicija; komisijska prodaja avtomo-
bilov.

Rg-28151

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07405 z dne 6. 2. 1995 pri subjektu vpisa
SD PROJEKT, podjetje za ekonomsko
svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Opekarska 15/b, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5489300
Osnovni kapital: 2,570.000 SIT
Ustanovitelja: Droljc Stanislav, vstopil

23. 4. 1991, in Vidmar Droljc Milena, vsto-
pila 19. 5. 1994, oba iz Ljubljane-Šmartno,
Šmartno 65, vložila po 1,285.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: svetovanje psihologa; organizacija
in izvedba izobraževanja in svetovanje s po-
dročja načina življenja.

Naslednje dejavnosti se brišejo: investi-
cijski inženiring; organizacija izobraževa-
nja in svetovanje s področja načina življe-
nja.

Spremenjena dejavnost se po novem v
celoti glasi: ekonomsko in poslovno sveto-
vanje in storitve v okviru dejavnosti; tehno-
loško in organizacijsko svetovanje in stori-
tve; finančne storitve in finančno posredo-
vanje; svetovanje psihologa; nakup in pro-
daja ter oddaja premičnin in nepremičnin;
trgovina na veliko in malo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; organizacija in iz-
vedba izobraževanja in svetovanja s področ-
ja načina življenja.

Rg-28152

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07419 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa G.T., podjetje za gostinstvo in trgo-
vino, d.o.o., Borovnica, Gradišnikova 18,
sedež: Gradišnikova 18, Borovnica, pod
vložno št. 1/05966/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5347335
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Jesenšek Roman in Jesen-

šek Jelka, oba iz Borovnice, Gradišnikova
18, vstopila 13. 3. 1990, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28158

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08926 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VILA BREG, trgovina, gostinstvo,
d.o.o., Borovnica, sedež: Breg 18, Borov-
nica, pod vložno št. 1/24676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5814057
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Voleta Jana in Voleta Du-

šan, oba iz Borovnice, Breg 9, vstopila 5. 7.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-28161

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09776 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MAOP, računalniški inženiring,
d.o.o., sedež: Ob Ljubljanici 56, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02136/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pripojitev podjetja
MUGERLE MAOP, spremembo sedeža in
ustanoviteljev ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5286778
Sedež: Ljubljana, Stari trg 5

Osnovni kapital: 13,110.239,36 SIT
Ustanovitelji: Mugerle Meta, Ljublja-

na, Ob Ljubljanici 56, vstop 22. 6. 1989,
vložek 4,961.368,50 SIT, Gaspari Marko,
Ljubljana, Trnovski pristan 6, vstop 22. 6.
1989, vložek 1,382,676,40 SIT, Stopar To-
ni, Kamnik, Gregorčičeva 1, vstop 22. 6.
1989, vložek 894.673,26 SIT, Strmole
Franc, Grosuplje, Adamičeva 41/c, vstop
22. 6. 1989, vložek 488.003,50 SIT, Bizjak
Jurij, Ljubljana, Puhova 16, vstop 23. 1.
1992, vložek 406.669,70 SIT, Mugerle
Franci, Ljubljana, Stari trg 5, vstop 17. 5.
1994, vložek 2,558.448 SIT, Klenovšek Er-
nest, Ljubljana, Pot čez gmajno 58, vstop
31. 5. 1994, vložek 280.000 SIT, Ilija Pa-
vle, Dob, Želodnik 12, vstop 31. 5. 1994,
vložek 554.400 SIT, in Herbst Zvonimira,
Ljubljana, Matjanova pot 11, vstop 31. 5.
1994, vložek 1,584.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Pripojitev MUGERLE MAOP, Računal-
niški inženiring, d.d., Ljubljana, na podlagi
pripojitvene pogdbe z dne 26. 5. 1994.

Rg-28166

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09828 z dne 19. 7. 1995 pri subjektu
vpisa BO-BO, inženiring, izobraževanje,
promet blaga in montaža, d.o.o., Grosup-
lje, Pod gozdom VI/5, sedež: Pod gozdom
VI/5, Grosuplje, pod vložno št. 1/05398/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5406021
Firma: BO-BO, družba za izobraževa-

nje, promet blaga in montažo, d.o.o., Gro-
suplje, Pod gozdom VI/5

Osnovni kapital: 2,391.381,20 SIT
Ustanovitelja: Potokar Franc in Potokar

Vera, oba iz Grosuplja, Pod gozdom VI/5,
vstopila 9. 3. 1990, vložila po 1,195.690,60
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28167

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09852 z dne 19. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INTERMATIC, podjetje za pro-
izvodnjo, promet blaga in storitev, mar-
keting, računalniški inženiring in consul-
ting, d.o.o., Ljubljana, Celovška 499, se-
dež: Celovška 499, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02462/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5301823
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Živkovič Miroslav, Ljub-

ljana, Ulica Metoda Mikuža 20, vstop 8. 11.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zelinka Martin, izstop 23. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zelinka Martin, razrešen 23. 5. 1994;
direktor Živkovič Miroslav, imenovan 23.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-28168

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09853 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRIN, d.o.o., podjetje za tržni inže-
niring, Titova 123, Ljubljana, sedež: Ti-
tova 123, Ljubljana, pod vložno št.
1/03087/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5303737
Firma: TRIN, d.o.o., podjetje za tržni

inženiring, Linhartova 13, Ljubljana
Skrajšana firma: TRIN, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Linhartova 13
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Logar Violeta, izstop

23. 5. 1994; Regina Helena, Ljubljana, Ma-
šera Spasičeva 9, vstop 23. 5. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Logar Violeta, razrešena 23. 5.
1994; direktorica Regina Helena, imenova-
na 23. 5. 1994, kot poslovodkinja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; dajanje pre-
mičnin in nepremičnin v najem.

Dejavnost družbe se v celoti glasi: trgo-
vina na debelo in drobno z neživilskimi pro-
izvodi; neomenjene storitve na področju
prometa (notranja špedicija, posredništvo,
komisijski posli na področju blaga in pro-
meta); dejavnost gostinstva; turizem; viso-
ka gradnja, napeljava, popravila in vzdrže-
vanje; projektiranje in sorodne tehnične sto-
ritve; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; urejanje
stavbnega zemljišča in stanovanjska dejav-
nost; organizacija strokovnega izobraževa-
nja, ki ni predvideno po stopnjah: računal-
ništvo, tuji jeziki, seminarji; prirejanje sej-
mov in razstav; organizacija kulturno za-
bavnih prireditev; druge neomenjene
storitve na področju poslovnih storitev; na-
bava in montaža notranje opreme; zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; dajanje ne-
premičnin in premičnin v najem.

Rg-28169

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09877 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa HELES, podjetje industrijskih na-
prav, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 60,
sedež:  Verovškova  60,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21231/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5711487
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lemut Valentin, Ljublja-

na, Triglavska 30/e, vstop 5. 12. 1992, vlo-
žek 562.728 SIT; Heckert Gerold, Sachen-
heim, Nemčija, Rudlingstrasse 19/d, vstop
5. 12. 1992, vložek 374.886 SIT; Schmid
Franc, Bieti Bietigheim Bisingen, Posener-
strasse 88/d, vstop 5. 12. 1992, vložek

374.886 SIT, Franko Martin, Ljubljana, Tri-
glavska 30/e, vstop 25. 6. 1993, vložek
187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2912 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 297 Proizvodnja
gospodinjskih aparatov in naprav; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 312 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akomulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve takstistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnosti agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-28175

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09953 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TEMS-US, trgovina, marketing, tu-
rizem, zastopstva, inženiring, proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Vrhovce
12, sedež: Cesta na Vrhovce 12, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21251/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5730155
Osnovni kapital: 1,692.900 SIT
Ustanovitelj: Suhadolc Uroš, Ljubljana,

C. na Vrhovce 12, vstop 16. 12. 1992, vlo-
žek 1,692.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28177

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09956 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa VARS, d.o.o., Ljubljana, podjetje
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za predelavo kovin, servisiranje in trgo-
vino, sedež: Sneberska c. 28/a, Ljubljana-
Polje, pod vložno št. 1/18530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5620821
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šircelj Alojz, Ljubljana-Po-

lje, Sneberska 28/a, vstop 21. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28178

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09959 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INTRO-FORAS, proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., Kamnik, sedež:
Markovo 2/h, Kamnik, pod vložno št.
1/22481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5802725
Osnovni kapital: 2,182.500 SIT
Ustanoviteljica: Kern Olga, Kamnik,

Markovo 2/h, vstop 29. 3. 1993, vložek
2,182.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18508 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PODRAVKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Tivolska c. 50, sedež:
Tivolska c. 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/14071/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5539064
Osnovni kapital:  1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Podravka, prehranbena

industrija, d.d., Koprivnica, Hrvaška, vstop
31. 10. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda.

Rg-30376

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02737 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa NIL-TEX, Podjetje za export-im-
port, zastopstvo in trgovino, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kotnikova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10091/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5460107
Firma: NIL-TEX, Podjetje za export-

import, zastopstvo in trgovino, Ljublja-
na, d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zaloška 155.

Rg-30377

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13572 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOTRADE, d.o.o., podjetje za
popravilo avtomobilov in trgovino z avto-
mobili, stroji in rezervnimi deli, Vrhnika,
Drenov Grič 44, sedež: Drenov Grič 44,
Vrhnika, pod vložno št. 1/05246/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5337003
Firma: AVTOTRADE, d.o.o., družba

za popravilo avtomobilov in trgovino z
avtomobili, stroji in rezervnimi deli, Vrh-
nika, Drenov Grič 44

Osnovni kapital: 1,759.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Jelko, Vrhnika, Dre-

nov Grič 44, vstop 20. 2. 1990, vložek
1,759.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30398

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15550 z dne 20. 12. 1995 pod št. vložka
1/27162/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.:  5872901
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Turjak, Turjak 17
Ustanovitelji: Krajevna skupnost Turjak,

Turjak 17, Kulturno umetniško društvo Ma-
rij Kogoj, Turjak, Gradež 11 in Turistično
društvo Turjak, Turjak 17, vstopili 24. 11.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zel-
nik Milan, Turjak, Laporje 1, imenovan
24. 11. 1994 v.d. direktorja, ki zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muze-

jev, varstvo kulturne dediščine; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-30403

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05243 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GAMBIT – TRADE, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savska
c. 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/11192/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5475465
Ustanovitelji: Horvat Tereza, izstopila

21. 9. 1995; Šinkovec Dušan, Ljubljana, Me-
likova 31, vstopil 2. 4. 1992 in Domijan
Aljoša, Ljubljana, Smrtnikova 5, vstopil
14. 1. 1994, vložila po 2,025.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-30407

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13340 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DAMPI, inženiring, trgovina, trans-
port, turizem, d.d., sedež: Stara Ježica 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02468/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.d., v d.o.o., spremebo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293863
Firma: DAMPI, inženiring, trgovina,

transport, turizem, d.o.o., Ljubljana, Sta-
ra Ježica 10

Skrajšan firma: DAMPI, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 10,065.708 SIT
Ustanovitelji: Ciuha Milena, Ljubljana,

Stara Ježica 10, vstop 20. 10. 1989, vložek
2,286.750 SIT, Ciuha Srečko, Dobrova, Ga-
brje 51/a, vstop 1. 9. 1991, vložek 6,860.250
SIT in Ciuha Maja, Dobrova, Gabrje 51 a,
vstop 14. 7. 1994, vložek 918.708 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ciuha Milena, razrešena 14. 7.
1994; direktor Ciuha Srečko, imenovan 14.
7. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z mtornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgvoina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgvoina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgvoina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-30413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02651 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/27108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5903351
Firma: MARN MEDICA, Promet z me-

dicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.,
Medvode

Skrajšana firma: MARN MEDICA, d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Bogatajeva 17
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Marn dr. Stane, Medvode,

Bogatajeva 17, vstop 10. 5. 1995, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marn dr. Stane, imenovan 10. 5. 1995,
kot poslovodja – direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih

nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-30415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05070 z dne 29. 11. 1995 pod št. vložka
1/27063/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5919037
Firma: BAUR, kataloška prodaja,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Medenska cesta 81 D
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhelj Ciril, Ljubljana,

Medenska cesta 81 D, vstop 16. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhelj Ciril, imenovan 16. 10. 1995,
kot poslovodja – zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-

celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgvoina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za kraji čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3366 Št. 47 – 29. VIII. 1996

zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-30437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01888 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VIDEO M, d.o.o., podjetje za avdio
in video storitve ter trgovino, Ljubljana,
Bratov Učakar 124, sedež: Bratov Učakar
124, Ljubljana, pod vložno št. 1/19876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663369
Firma: VIDEO M, podjetje za avdio in

video storitve ter trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Gosposvetska 5

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-

mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 71402 Dejav-
nost videotek; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov.

Rg-30445

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09640 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DINO V, d.o.o., Podjetje za go-
stinstvo, turizem in proizvodnjo, Ljublja-
na, Marinkov trg 5, sedež: Marinkov trg
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/23704/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, sedeža in firme
s temile podatki:

Matična št.: 5785758
Firma: DINO V, d.o.o., Podjetje za go-

stinstvo, turizem in proizvodnjo, Rusja-
nov trg 4

Skrajšana firma: DINO V, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 4
Osnovni kapital: 1,508.840 SIT
Ustanovitelj: Vehabović Senad, Ljublja-

na, Marinkov trg 5, vstop 10. 6. 1993, vlo-
žek 1,508.840 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09544 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BELTRADE, podjetje za uvoz, iz-
voz in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje, C. I/34, sedež: C. I/34, Ljubljana –
Polje, pod vložno št. 1/08714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5418321
Osnovni kapital: 1,568.209 SIT
Ustanovitelj: Rajk Janez, Ljubljana, Ko-

seskega 3, vstop 2. 8. 1990, vložek
1,568.209 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09580 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ME, družba za računalniški inženi-
ring in trgovino z informacijskimi siste-
mi, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ulica Pohor-
skega bataljona 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5357667
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Marko, Ljubljana,

Ul. Pohorskega bataljona 9, vstop 7. 4. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30451

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04046 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PULSAR, pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/24460/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremebo ustanoviteljev in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5800455
Ustanovitelji: Proxy, d.d., Ljubljana,

Dalmatinova 2, vstop 12. 8. 1993, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Most, d.o.o., Zidani Most, izstop 14. 7. 1994;
Sadar Davorin, Bresternica, Pod Vinogradi
9, vstop 29. 5. 1995, vložek 30,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09671 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KOVI, podjetje za storitve in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana – Polje, Pot v zele-
ni gaj 28, sedež: Pot v zeleni gaj 28, Ljub-
ljana – Polje, pod vložno št. 1/23353/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5776465
Osnovni kapital: 1,530.200 SIT
Ustanovitelj: Kodba Ivan, Ljubljana –

Polje, Pot v zeleni gaj 28, vstop 12. 5. 1993,
vložek 1,530.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30465

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09593 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ALENA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica Bratov Učakar 78, sedež: Ul.
Bratov Učakar 78, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5463785
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlović Marta, vložila

1,208.250 SIT; Pavlović Aleksander, vložil
97.250 SIT; Pavlović Helena, vložila 97.250
SIT in Pavlović Milorad, vložil 97.250 SIT,
vsi iz Ljubljane, Ul. Bratov Učakar 78, vsto-
pili 17. 12. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pavlo-
vić Marta, razrešena 26. 5. 1994 kot vršilka
dolžnosti direktorja in imenovana za na-
mestnico poslovodje – direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Pavlović
Aleksander, imenovan 26. 5. 1994, kot po-
slovodja – direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-30469

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09705 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa RAINER, grafični design, d.o.o.,
Mengeš, Janševa 3, sedež: Janševa 3,
Mengeš, pod vložno št. 1/21707/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5773610
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rabič Simona, Domžale,

Miklošičeva 2 in Erzin Miha, Ljubljana,
10. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-30660

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12835 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TOMPRO, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Preserje, Kamniška 19,
sedež: Kamniška 19, Preserje, pod vložno
št. 1/25181/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšano
firmo, spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5831741
Firma: TOMPRO, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.,
Skrajšana firma: TOMPRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Tomaž, Preserje,

Kamniška 19, vložil 914.000 SIT in Prošić
Beba, Ljubljana, Brilejeva 3, vložila
586.000 SIT – vstopila 14. 6. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-

vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-30665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04893 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa EHO, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, prodajo in turizem, sedež: Pustovr-
hova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/07326/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev dejav-
nosti, spremembo pošte in poštne številke
sedeža ter skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5398053
Firma: EHO TRADE, proizvodno in tr-

govsko podjetje, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: EHO TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Pustovrho-

va 8
Dejavnost vpisana 10. 11. 1995: 2222

Drugo tiskarstvo; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje;  5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6110 Pomorski promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Rg-30669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19443 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KAZINA, Podjetje za pospeševanje
razvoja in organizacije novih oblik ple-
sne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Trg os-

voboditve 1, sedež: Trg osvoboditve 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, zastopnika, dejavnosti in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5489342
Firma: KAZINA, Podjetje za pospeše-

vanje razvoja in organizacije novih oblik
plesne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vodnik Marko, Ljubljana,

Vogelna 8, vložil 735.500 SIT, Zelenko
Mojca, Ljubljana, Ellerjeva 10, vložila
445.050 SIT, Samec Silvestra, Ljubljana,
Kvedrova 8, vložila 309.450 SIT in Dimnik
Marko, Ljubljana, Polje 13, vložil 10.000
SIT – vstopili 11. 6. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo; Študentski plesni klub Kazina,
Novak Fredi, Česen Brane, Pust Saša, Ško-
fic Daniela, Hren Marko in Boldin Marko,
izstopili 20. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zelenko Mojca, razrešena 20. 12.
1994; direktor Vodnik Marko, imenovan
20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring, in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-30674

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03116 z dne 7. 11. 1995 pri subjektu
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vpisa KLEK, d.o.o., podjetje za kvaliteto
življenja – zdravje, varnost, uspešnost,
Domžale, Rojska 15, sedež: Rojska 15,
Domžale, pod vložno št. 1/09820/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in naziva zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5442702
Osnovni kapital: 1,585.334,10 SIT
Ustanovitelj: Bitenc Branimir, Komen-

da, Suhadole 13, vstop 11. 11. 1990, vložek
1,585.334,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bi-
tenc Branimir, ki od 20. 5. 1994 kot dirketor
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: svetovanje, organiziranje in
izvajanje na naslednjih področjih: varstvo
pri delu, požarna varnost, varstvo okolja,
varovanje ljudi, prireditev in premoženja,
reševanje vseh vrst: nesreče pri delu, v po-
žarih, prometu, v gorah... zbiranje, prevozi,
predelava, uničevanje in deponiranje vseh
vrst komunalnih, industrijskih in posebnih
odpadkov; čiščenje vseh vrst; bioenerget-
ske in geomantične storitve; pridelovanje
biohrane v kmetijstvu in živinoreji; sad-
jarstvo in vrtnarstvo; trgovinska dejavnost
oziroma trgovanje na domačem trgu in s
tujino (trgovina na debelo, trgovina na drob-
no in trgovinske storitve); zastopanje tujih
in domačih firm; turizem in gostinstvo; izo-
braževanje, tečaji, seminarji, predavanja
preko pooblaščenih institucij oziroma oseb
in v lastni režiji; zdravstvene storitve preko
pooblaščenih institucij oziroma oseb in v
lastni režiji; odvajanje od zasvojenosti;
športne in rekreacijske prireditve in tekmo-
vanja; foto, video in filmske storitve; pro-
izvodnja in servis; zavarovanje premoženja
in oseb, zavarovalništvo; menjalniški, de-
narni posli; kooperacijsko sodelovanje; po-
sredniški posli.

Rg-30678

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04288 z dne 13. 11. 1995 pod št. vložka
1/26993/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5912962
Firma: DESETA MREŽA – XLAN, po-

djetje za poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ljubeljska 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Aljoša in Koc-

jančič Olgica, oba iz Semedele 17a, vstopi-
la 4. 8. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjančič Aljoša, imenovan 4. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami.

Rg-30682

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05201 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu

vpisa APUS – MAJSKI, Storitveno in tr-
govsko podjetje, d.n.o., Mengeš, Kidriče-
va 120, sedež: Kidričeva 120, Mengeš, pod
vložno št. 1/13252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5529603
Firma: APUS – MAJSKI, Storitveno in

trgovsko podjetje, d.n.o., Trzin, Kidriče-
va 120

Skrajšana  firma:  APUS  –  MAJSKI,
d.n.o., Trizn

Sedež: Trzin, Kidričeva 120

Rg-30687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11443 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PROFIT ITD., Trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ulica Milke Kerinove 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21049/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5700400
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Košir Dušan, izstopil

26. 5. 1994; Šubelj Rado, vstopil 11. 12.
1992 in Šubelj Julijana, vstopila 26. 5. 1994,
oba iz Ljubljane, Ul. Milke Kerinove 15,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Košir Dušanu, ki je bil razrešen
26. 5. 1994.

Rg-30696

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15502 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Turistični poslovni sistem Kompas,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07000/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5004519
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kompas Hertz rent-a car,

p.o., Ljubljana, Celovška 206, vložek
716.700 SIT, Kompas Magistrat, Trgovina
in gostinstvo, p.o., Ljubljana, Mestni trg 4,
vložek 716.700 SIT, Komp-tours, p.o., No-
vi Sad, Bulevar Maršala Tita 15, vložek
66.600 SIT – vstopili 4. 2. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Kompas hotel Bohinj,
p.o., Kompas hoteli Slovenj Gradec in Kom-
pas hotel Bled, p.o., izstopili 24. 5. 1994,
Kompas hoteli Kranjska Gora, p.o., izstopi-
li 30. 3. 1994, Komercialna banka Triglav,
d.d., in Kompas hotel Dubrovnik, p.o., iz-
stopila 24. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 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; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04454 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GALVA COMMERCE, Uvozno-iz-
vozno, proizvodno podjetje, d.o.o., Dom-
žale, Kamniška 13, sedež:  Kamniška 13,
Domžale, pod vložno št. 1/21278/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnostis temile podatki:

Matična št.: 5731828
Ustanovitelja: Černivec Vojko, izstop

8. 6. 1995; Černivec Ivanka, Novo mesto,
Seidlova cesta 20, vstop 8. 6. 1995, vložek
2,945.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černivec Vojko, razrešen 8. 6. 1995;
direktorica Černivec Ivanka, imenovana
8. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 291 Proizvodnja strojev za proizvajanje
in izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-30702

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04153 z dne 8. 11. 1995 pod št. vložka
1/26959/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5914787
Firma: DM & G, Trgovina z lesom in

papirjem, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: DM & G, d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trzin, Bergantova ul. 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolenc Andrej, Trzin, Ber-

gantova ul. 27, vstop 27. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dolenc Miljana, imenovana 27. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 515 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-30705

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02949 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa M & G 2, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana sedež: Parmova
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/20339/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697271
Firma: M & G BIRO OPREMA, Trgo-

vina na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: M & G BIRO OPRE-

MA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kajuhova 11
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 2221

Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-30709

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02288 z dne 24. 10. 1995pod št. vložka
1/26898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5897980
Firma: CITO ET BENE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  CITO  ET  BENE,

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

govornostjo
Sedež: Domžale, Kettejeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Okršlar Cvetko, Domžale,

Kettejeva 4, vstop 21. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dir-
ketor Okršlar Cvetko, imenovan 21. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
511 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-30711

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01048 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KI TECHNOLOGY, podjetje za
proizvodnjo, trženje in inženiring z in-
formacijskimi sistemi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trstenjakova 1a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14536/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5542600
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme

za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgvoina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgvoina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje;5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgvoina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajlnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo;  5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
nejnih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti.

Rg-30715

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04809 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ORMOND FERK & CO., podjetje
za trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Stegne 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/26659/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.n.o., v d.o.o., spre-
memba firme ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5912857
Firma: ORMOND, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  ORMOND,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ferk Frane, Ceršak, Koz-

jak 15, vstop 12. 7. 1995, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šarič Gor-
dana, izstop 29. 9. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferk Frane in namestnica direktorja
Šarič Gordana, razrešena 29. 9. 1995; di-

rektor Zorec Bojan, Vojnik, Keršova ulica
3, imenovan 29. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosliar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina  na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241Trgovina na drobno s tek-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 47 – 29. VIII. 1996 Stran 3371

stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgvoina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnejnih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj  na področju naravoslovja; 73102 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
9219 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-30723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04757 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CHEMITRADE, d.o.o., Podjetje za
mednarodno in notranjo trgovino, Ljub-
ljana, Dimičeva 14, Ljubljana, sedež: Di-
mičeva 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/25879/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5872111
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Venturini Amalija, razrešena
28. 9. 1995; direktor Venturini Borut, Ljub-
ljana, Lepi pot 23, imenovan 28. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30725

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12945 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DECOR in DESIGN, d.o.o., Podjet-
je za dekoracijo in oblikovanje, Kmečka
pot 24, Ljubljana, sedež: Kmečka pot 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02482/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5294037
Firma: DECOR & DESIGN, d.o.o., pro-

jektiranje, svetovanje in trgovina, Kmeč-
ka pot 24, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljici: Kerševan Damjana,

Ljubljana, Kmečka pot 24, vložek 1,404.000
SIT in Vilfan Jelka, Ljubljana, Poljanska
cesta 20, vložek 156.000 SIT – vstopili
10. 11. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Doslej registrirana dejavnost: design de-
korativne in drobne opreme za stanovanjske
in javne prostore, posredovanje v blagov-
nem in storitvenem prometu, svetovanje za
opremo stanovanj in javnih prostorov in pri-
reditev, leasing drobne opreme za stano-
vanjske in javne prostore, trgovina na drob-
no z neživilskimi izdelki (drobni inventar),
se razširi za naslednjo dejavnost: trgovina
na debelo z neživilskimi izdelki.

Rg-30727

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03058 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BOLLES, uvozno izvozno podjetje
za inženiring in trgovino, d.o.o., Mengeš,
sedež: Špruha 32, OIC Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/07110/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,

ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5381169
Firma: BOLLES, uvozno izvozno pod-

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

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

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lesjak Branko, vstopil

21. 5. 1990 in Vasič Desanka, vstopila
14. 4. 1994 oba iz Ljubljane, Brilejeva 7,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Bolković Ivica, izstopil 8. 4.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Les-
jak Branko, ki od 14. 4. 1994 zastopa druž-
bo kot njen direktor z omejitvijo, da mora
imeti predhodno soglasje skupščine za po-
sle z nepremičninami in prevzemanje jam-
stev in podobne posle, skupščina pa lahko s
posebnim sklepom veže tudi sklenitev dolo-
čenih poslov na svoje predhodno soglasje;
zastopnik Bolković Ivica, razrešen 14. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 451 Pri-
pravljalna 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 stro-
jev; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-30728

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13488 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SANAL, Podjetje za svetovanje, sto-
ritve, proizvodnjo, trgovino in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Ložarjeva 5, sedež: Lo-
žarjeva 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/23487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, sprememba osnovnega kapitala in
firme ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5769540
Firma: SANAL, Podjetje za svetova-

nje, storitve, proizvodnjo, trgovino in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sraka Andrej, Murska So-

bota, Kopitarjeva 23, vstop 10. 5. 1993, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Prede-
lava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih
in živalskih olj in maščob; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
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izdelkov; 157 Proizvodnja krmil za prehra-
no živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega pe-
rila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in obdelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 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; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 244
Proizvodnja farmacevttskih surovin in pre-
paratov; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, par-
fumov in toaletnih sredstev, 246 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-
ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 263 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, ap-
na, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 267 Obdelava narav-
nega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih sred-
stev in drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja 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 me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 361 Proizvodnja po-
hištva; 362 Kovanje konvancev, proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 363 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 364 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina  z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koels; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-

ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 641 Poštne in kurirske sto-
ritve; 642 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-30737

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12923 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa RANČ A, podjetje za trgovinsko in
gostinsko dejavnost, d.o.o., Ig pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/08508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5418500
Firma: RANČ A, podjetje za trgovin-

sko in gostinsko dejavnost, d.o.o., Ig pri
Ljubljani, Zapotok 117

Osnovni kapital: 1,779.200 SIT
Ustanovitelj: Šteblaj Tone, Ig pri Ljub-

ljani, Zapotok 117,vstop 7. 8. 1990, vložek
1,779.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30738

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03158 z dne 20. 10. 1995 pod št. vložka
1/26879/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o., s temile podatki:

Matična št.: 5908647
Firma: SMAKIĆI ZJ IN PARTNER,

Trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  SMAKIĆI  ZJ  IN

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

odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova cesta 243
Ustanovitelja: Smakići Jakup in Smakići

Zeflija, oba iz Ljubljane, Vodnikova cesta
243, vstopila 31. 5. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smakići Jakup in njegova namestnica
Smakići Zeflija, imenovana 31. 5. 1995, za-
stopa to družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializliranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov.

Rg-30740

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04932 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJANA,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Šmartinska 134 a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12484/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5497159
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kavčič Angela, razrešena 27. 9.
1995; zastopnik Bele Vilibald, Ljubljana,
Ul. Molniške čete 1, imenovan 27. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev do 10.000 SIT,
nad 10.000 SIT in pri sklepanju pogodb o
nakupu, prodaji in obremenitvi nepremič-
nin, ki so namenjene za trajno osnovno
sredstvo družbe, pa s predhodnim soglas-
jem nadzornega sveta.

Rg-30741

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07248 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BEST, šport in gibalna vzgoja,
d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, sedež: Pot
za Stan 42, Brezovica pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/19169/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in družbenika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644852
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelji: Benedetič Eleonora, izsto-

pila 11. 10. 1995; Benedetič Stanislav in
Benedetič Peter, oba z Brezovice pri Ljub-
ljani, Pot za Stan 42, vstopila 10. 5. 1992,
vložila po 850.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Benedetič Eleonori, ki je bila razrešena 11.
10. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be;5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije;5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 926 Športna dejav-
nost; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-30748

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09691 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa FRONTIER, podjetje za consulting,
marketing in advertising, d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 393, Ljubljana, sedež: Ce-
sta dveh cesarjev 393, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21285/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št.: 5717400
Osnovni kapital: 1,693,060 SIT
Ustanovitelj: Škarič Rajko, Kranj, Plani-

na 5, vstop 2. 2. 1993, vložek 1,693.060
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30749

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09556 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa FRAKTAL, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cizeje-
va 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/20585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5698731
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bohinjec Igor, vstopil

18. 12. 1992 in Bohinc Marijan, vstopil
27. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Cizjeva 2, ter
Ferbar Janez, vstopil 27. 5. 1994, Ljubljana,
Ulica Bratov Učakar 16, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-30752

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09699 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MAGNUM, Podjetje za inženiring,
uvoz-izvoz in storitve, d.o.o., Klančarje-
va 10, Ljubljana, sedež: Klančarjeva 10,

Ljubljana, pod vložno št. 1/05987/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5346509
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Franc, Ljublja-

na, Klančarjeva 10, vstop 10. 4. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30767

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13715 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa IDILA PLUS, zasebno podjetje za
trgovino, storitve, gostinstvo, d.o.o., se-
dež: Rotarjeva ul. 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19837/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo skrajšane firme, os-
novnega kapitala in pooblastil zastopnika,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5663857
Skrajšana firma: IDILA PLUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanoviteljica:  Zupančič Marija, Ljub-

ljana, Rotarjeva ul. 1, vstop 31. 8. 1992,
vložek 1,583.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-
pančič Janja, Ljubljana, Adamičeva 12 in
Zupančič Katja, Ljubljana Šentvid, Rotarje-
va ulica 1, ki od 4. 8. 1994 zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30772

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11866 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GRAF, podjetje za računalniški in-
ženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova 15, sedež: Slomškova 15, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5299713
Firma: GRAF, podjetje za računalniški

inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na

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

Sedež: Ljubljana, Savska c. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 IST
Ustanovitelji: Žemva Damjan, Črnuče,

Ljubljana, Cesta v Podboršt 15, vložek
607.486 SIT, Poberaj Danilo, Ljubljana, Uli-
ca Bratov Učakar 8, 470.220,50 SIT, Sim-
čič Miroslav, Ljubljana, Kolodvorska 12a,
vložek 420.220,50 SIT in Turk Mirko, Ljub-
ljana, Kidričeva 101, vložek 2.073 SIT –
vstopili 24. 10. 1989, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Simčič Mirko, razrešen 30. 5. 1994; di-
rektor Poberaj Danilo in njegov pomočnik
Žemva Damjan, imenovana 31. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 321 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 323 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 723 Obdela-
va podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 744 Ekonomska pro-
paganda; 8042 Drugo izobraževanje; 921
Filmska in videodejavnost.

Rg-30783

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16340 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu
vpisa CONSULTING MARTIN KRPAN,
d.o.o., Podjetje za finančni inženiring in
gospodarsko svetovanje, Ljubljana, se-
dež: Stari trg 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/04474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih dejavnostih, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo ustanoviteljev, deležev
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5319927
Sedež: Ljubljana, Maroltova 7
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Plevnik Marijan, Ljublja-

na, Maroltova 7 in Wernig Zarja, Ljubljana,
Kotnikova 22, vložila po 380.000 SIT, ter
Friškovec Thea, Celje, Nušičeva 14, vložila
760.000 SIT – vstopili 12. 2. 1990, Friško-
vec Franc, izstopil 14. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 221 Za-
ložništvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 723 Obdelava podaktov; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-30786

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/0400 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpisa
AVDIO-VIDEO inženiring TSE, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 118, sedež: Tržaška
118, Ljubljana, pod vložno št. 1/02853/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, in sedeža ter osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5300835
Firma:  AVDIO-VIDEO  inženiring

TSE, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 126
Sedež: Ljubljana, Tržaška 126
Osnovni kapital: 93,836.310 SIT
Ustanovitelj: Stojan Dare, Slovenj Gra-

dec, Legen 178, vstop 24. 11. 1989, vložek
93,836.310 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-30795

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02828 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KURENT M. S., Kmetijska pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Zasavska cesta 71, sedež: Zasavska c. 71,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09594/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in os-
novnega kapitala, uskladitev in spremembo
dejavnosti ter spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5887500
Firma: ADRIALINES U.T., zastopanje,

trgovina in promet, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIALINES U.T.,

d.o.o.
Sedež: Domžale, Ljubljanska 112
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Kurent Erik, izstopil

14. 4. 1995; Unger Anton, Domžale, Želez-
niška cesta 2, vložil 766.020 SIT in Bedna-
rik Mitja, Piran, Gortanova ulica 4, vložil
735.980 SIT – vstopila 14. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurent Erik, razrešen 14. 4. 1995,
direktor Bednarik Mitja, imenovan 14. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih.

Rg-30810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11875 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa WINTERHALTER GASTRONOM,
pomivalni stroji, d.o.o., Grosuplje, Ada-
mičeva 36, sedež: Adamičeva 36, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/19501/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5646618
Osnovni kapital: 5,036.685,30 SIT
Ustanovitelj: Winterhalter Gastronom

AG, Švica, Hirschensprung, Ruethi SG,
vstop 21. 7. 1992, vložek 5,036.685,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30818

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15479 z dne 25. 8. 1995 pod št. vložka
1/26650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5872812
Firma: BIRO CENTER, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Lin-
hartova 7

Skrajšana firma: BIRO CENTER, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 7
Osnovni kapital: 1,772.000 SIT
Ustanovitelji: Završnik Janez, Ljublja-

na-Polje, Polje, C. XXII/25E, vložek

226.000 SIT, Forte Lidija, Ljubljana, Sketo-
va 5, vložek 220.000 SIT, Jerina Karmen,
Dol pri Ljubljani, Senožeti 104, vložek
220.000 SIT, Končan Andrej, Horjul, Ljub-
gojna 1, vložek 220.000 SIT, Kralj Roma-
na, Ljubljana-Črnuče, Podgorica 52, vložek
221.000 SIT  Mesojedec Tončka, Ljublja-
na-Črnuče, Ježa 85, vložek 222.000 SIT,
Retelj Zdenka, Ljubljana, Srednje Gamelj-
ne 36 A, vložek 222.000 SIT in Šepetavec
Alojz, Ljubljana, Ptujska 20, vložek 221.000
SIT – vstopili 1. 10. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Jerina Karmen in zastopniki Zavr-
šnik Janez, Forte Lidija, Končan Andrej,
Kralj Romana, Mesojedec Tončka, Retelj
Zdenka in Šepetavec Alojz, imenovani
1. 10. 1994, zastopajo družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30824

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01046 z dne 16. 10. 1995 pod št. vložka
1/26862/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o., s temile podatki:

Matična št.: 5894433
Firma: MIRBIS ROGOVIČ & Co., tr-

govina in zastopanje, d.n.o., Mengeš
Skrajšana firma: MIRBIS ROGOVIČ

& Co., d.n.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Mengeš, Čopova št. 4
Ustanovitelji: Rogovič Miroslav, Rogo-

vič Brigita in Rogovič Mirko vsi iz Mengša,
Čopova 4, vstopili 28. 2. 1995, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rogovič Miroslav, imenovan 28. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina a drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na

drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, skladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30828

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14102 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PAPIRART, d.o.o., marketing in in-
ženiring, Trg zbora odposlancev 62, Ko-
čevje, sedež: Trg zbora odposlancev 62,
Kočevje, pod vložno št. 1/24551/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5822327
Firma: PAPIRART, d.o.o., Marketing

in inženiring
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja:Bradeško Jure in Bradeško

Mojca, oba iz Kočevja, Ljubljanska 23, vsto-
pila 28. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30831

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16500 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ALLS, d.o.o., trgovina, turizem, zu-
nanja trgovina, Železnikarjeva 21, Ljub-
ljana, sedež: Železnikarjeva 21, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11430/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5474973
Firma: ALLS, d.o.o., družba za raču-

nalništvo, računovodsko in knjigovodsko
svetovanje in trgovsko posredništvo

Skrajšana firma: ALLS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Medvedova 14
Osnovni kapital: 3,139.000 SIT
Ustanovitelja: Kunc Peter, Ljubljana,

Černetova 5a, vstop 17. 12. 1990, vložek
3,139.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klampfer Michael, izstop 19. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Klampfer Michaelu, ki je bil 21. 12. 1994
razrešen kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 511 Po-
sredništvo; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 726 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-31200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05614 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa WEST & SOUTH, Podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vide
Pregarčeve 18, sedež: Vide Pregarčeve 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17424/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podakti:

Matična št.: 5606608
Osnovni kapital: 1,593.000 SIT
Ustanovitelj: Moračanin Milan, Ljublja-

na, Rojčeva 20, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04796 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa NARF, p.o., zasebno podjetje za
strokovno delo na področju športa, vzgo-
je in izobraževanja, Ljubljana, Grasselli-
jeva 20, sedež: Grassellijeva 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10630/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o., uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5449782
Firma: NARF, podjetje za strokovno

delo na področju športa, vzgoje in izo-
braževanja, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,743.000 SIT
Ustanovitelja: Primožič Lopatič Jasmin-

ka in Lopatič Franc, oba iz Ljubljane, Voj-
kova 73, vstopila 2. 10. 1990, vložila po
871.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31223

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/04779 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
VEGRIM, podjetje za trgovino in uprav-
ljanje zgradb, d.o.o., Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16009/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah spremembo zastopnikov in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5638003
Osnovni kapital: 2,019.124 SIT
Ustanovitelja: Grimšič Darjo, Ljubljana,

Trebinjska 4, vstop 27. 1. 1992, vložek
240.000 SIT in Verhovar Mateja, Ljubljana,
Soussenska ulica 6, vstop 16. 4. 1993, vlo-
žek 1,779.124 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vehovar Alojz, Ljubljana, Trebinjska 4,
imenovan 29. 4. 1994, zastopa družbo neo-
mejeno; Grmišč Darjo, razrešen 29. 4. 1994
kot direktor in imenovan za zastopnika, ki
zastopa družbo neomejeno.

Rg-31227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04768 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TRAJAN, Podjetje za transport, tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: V dolini 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/15547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5555027
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelj: Štrampel Janez, Ljubljana,

Kvedrova c. 1, vstop 18. 2. 1992, vložek
1,578.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31231

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04764 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa CEDRA Co., Podjetje za proizvod-
njo, založništvo in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska c. 105, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5665256
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Železnikar Ivan-Dušan,

Ljubljana, Dolenjska c. 58 in Jesih Josip,
Ljubljana, Dolenjska c. 105, vstopila 26. 8.
1992, vložila po 752.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04761 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VITRANS, podjetje za prevoz, tr-
govino in storitve, d.o.o., Grosuplje, se-
dež: Rožna dolina 5c, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/23760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5775302
Osnovni kapital: 1,515.360 SIT
Ustanovitelj: Vidic Igor, Grosuplje, Rož-

na dolina 5c, vstop 1. 2. 1994, vložek
1,515.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31236

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04759 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PIERROT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/20026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
spremembo ustanoviteljev in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5671060
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Polda Amalija, vstopila

14. 10. 1992 in Stanivuković Branko, vsto-
pil 29. 4. 1994, oba iz Ljubljane, Adamiče-
va 9, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04755 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SALOMA COMMERCE, Trgovina,
gostinstvo, storitve, uvoz, izvoz, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Linhartova 80, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21182/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5718619
Osnovni kapital: 1,649.000 SIT
Ustanovitelja: Jamnik Marjan in Jamnik

Marjan ml., oba iz Ljubljane, Linhartova
80, vstopila 24. 11. 1992, vložila po 824.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31242

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04745 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BAREDE EXPORT-IMPORT, pod-
jetje za kovinsko predelavo in trgovino,
d.o.o., Grbinska cesta 12, Litija, sedež:
Grbinska cesta 12, Litija, pod vložno št.
1/18366/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5619084
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Juriševič Bruno, Litija, Gr-

binska c. 12, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31244

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04743 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
B & B, Podjetje za zastopanje, inženiring
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Žibertova
1, sedež: Žibertova 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5464790
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Aleksander, Ljub-

ljana, Žibertova 1 in Bandel Silvan, Ljublja-
na, Ziherlova ul. 6, vstopila 22. 11. 1989,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-31246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04740 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
INTERSOFT, družba za informacijski in
računalniški inženiring, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Ulica Gradnikove brigade 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah spremembo
ustanoviteljev in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5716276
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Petelin Marko, izstop

3. 2. 1994, Zajšek Tomaž, Kamnik, Perovo
1, vstop 23. 2. 1993, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31256

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04720 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TRIF, elektrotehnično, tehnološko
in organizacijsko podjetje in trgovina na
debelo, d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Beli-
ca 2, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/15625/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5572177
Osnovni kapital: 1,503.015 SIT
Ustanoviteljica: Peklaj Lilijana, Polhov

Gradec, Belica 11, vstop 16. 12. 1990, vlo-
žek 1,503.015 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04716 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
T & B, podjetje za turizem, trgovino na
debelo in izvoz ter uvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Krakovski nasip 20, sedež: Krakovski
nasip 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/03552/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314259
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kobal Barbara, Idrija,

Gregorčičeva 29, vstop 4. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
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datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki;  5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
lizliranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih

aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7482 Pakiranje.

Rg-31270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04631 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ELSTIK, Elektro storitve in trgovi-
na, d.o.o., Dol pri Hrastniku, sedež: Pla-
ninska b. št., Dol pri Hrastniku, pod vlož-
no št. 1/14819/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, imena
zastopnika in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5559766
Firma: ELSTIK, Elektro storitve in tr-

govina, d.o.o., Hrastnik
Skrajšana firma: ELASTIK, d.o.o., Hrast-

nik
Sedež: Hrastnik, Novi dom 4
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Gračner Horsti, vstopil

17. 1. 1992, vložil 1,033.333 SIT in Gračner
Stanislava, vstopila 20. 4. 1994, vložila
516.667 SIT, oba iz Rimskih Toplic, Trste-
niška ulica 7, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 6420
Telekomunikacije; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-31276

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04579 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
TRIS A., telekomunikacije, računalništvo
in informacijski sistemi, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vrhovci, C. XXI/24, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah spremembo sede-
ža, ustanoviteljev in zastopnikov ter pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5653169
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina 5/2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mivšek Janko, Rovte, Hle-

više 4 in Peršurič Andžela, Dom 7, Stan
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259, Rusija, Sankt Peterburg, Prospekt Sla-
ve, vstopila 22. 7. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Jakofčič
Jolanda, izstopila 30. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Miv-
šek Janko, razrešen 25. 4. 1994 kot namest-
nik direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo neomejeno; Peršurič Andže-
la, razrešena 25. 4. 1994 kot direktorica in
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Jakofčič Jolanda,
razrešena 30. 12. 1994 kot namestnica di-
rektorice.

Rg-31281

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03065 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MODRI SISTEMI, d.o.o., Podjetje
za vodenje informacijskih sistemov in tr-
govino, Ljubljana, Ane Ziherolove 2, se-
dež: Ane Ziherlove 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20319/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687195
Firma: MODRI SISTEMI, d.o.o., Pod-

jetje za vodenje informacijskih sistemov
in trgovino, Ljubljana, Neubergerjeva 3

Sedež: Ljubljana, Neubergerjeva 3
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Ivan, Ljubljana,

Neubergerjeva 3, vstop 26. 10. 1992, vlo-
žek 1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
vodenje informacijskih sistemov; izdelava
programske opreme; avtomatska obdelava
podatkov; videoprodukcija; vzdrževanje in
servisiranje računalniške opreme; trgovina
na debelo in drobno v vseh trgovinskih stro-
kah; proizvodna in dolgoročna proizvodna
kooperacija; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; izvajanje investi-
cijskih del, inženiring in vodenje projektov;
izvajanje storitvenih dejavnosti; transport in
špedicija; turizem in gostinstvo; skladišče-
nje, propagandna dejavnost, marketing, po-
sredovanje, komisijski posli, komercialne
storitve, izposojanje, leasing, izobraževanje
in organizacija pri ustvarjanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; raziskovalno razvoj-
ne usluge; zastopanje domačih in tujih oseb
na področju prometa blaga in storitev; davč-
no in pravno svetovanje.

Rg-31323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15066 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GALKAS, zasebno podjetje za tr-
govske, turistične in druge storitve, d.o.o.,
sedež: Cesta VII/7, Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/06454/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5873762
Firma: SCO STUDEN & Co., d.o.o.,

Zvonarska 1, Ljubljana
Skrajšana firma: SCO, d.o.o., Zvonar-

ska 1, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zvonarska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cvjetičanin Karmen, izsto-

pila 22. 12. 1994; Podjetje SCO G.m.b.h,
vložilo 900.000 SIT in Studen Petar, vložil
600.000 SIT, oba z Dunaja, Ottakringerstr.
190-192, vstopila 22. 12. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Studen Petar, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Cvjetičanin Karmen, razrešena 22. 12. 1994;
prokurist Cvjetičanin Saša, Ljubljana, Pot
na Fužine 13, imenovan 22. 12. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: DI/26 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; DJ/27 Proizvod-
nja kovin; DJ/28 Proizvodnja kovinskih iz-
delkov, razen strojev in naprav; DK/29 Pro-
izvodnja strojev in naprav; G/51
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; G/52 Trgovina na drob-
no, razen z motornimi vozili, popravila iz-
delkov široke porabe; H/55 Gostinstvo; K/71
Dajanje strojev in opreme upravljalcev v
najem, izposojanje izdelkov široke porabe;
DA/15 Proizvodnja hrane in pijače; DG/24
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
umetnih vlaken; 1/60 Kopenski prevoz, ce-
vovodni transport.

Rg-31394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04743 z dne 12. 10. 1995 pod št. vložka
1/26848/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5918367
Firma: Medical Project Management –

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Suhadolča-

nova ulica 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čokl Boštjan, Ljubljana-

Črnuče, Suhadolčanova 40, vstop 25. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dir-
ketor Čokl Boštjan, imenovan 25. 9. 1995,
zatopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 425
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7411 Pravno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje;  804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje.

Rg-31407

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09440 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ULRIH & CO, mednarodno podjet-
je nove kulture, d.o.o., Ljubljana, Rim-
ska cesta 25a, sedež: Rimska c. 25a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10798/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah sprememba
deležev in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5449774
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ulrih Vasja, Ljubljana,

Čufarjeva 3 in Zidar Ljubomir, Ljubljana,
Štihova 25, vstopila 25. 12. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

31223

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04779 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
VEGRIM, podjetje za trgovino in uprav-
ljanje zgradb, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Soussenska 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/16009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnikov in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5638003
Osnovni kapital: 2,019.124 SIT
Ustanovitelja: Grimšič Darjo, Ljubljana,

Trebinjska 4, vstop 27. 1. 1992, vložek
240.000 SIT in Vehovar Mateja, Ljubljana,
Soussenska ulica 6, vstop 16. 4. 1993, vlo-
žek 1,779.124 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vehovar Alojz, Ljubljana, Trebinjska 4,
imenovan 29. 4. 1994, zastopa družbo neo-
mejeno; Grimšič Darjo, razrešen 29. 4. 1994
kot direktor in imenovan za zastopnika, ki
zastopa družbo neomejeno.

Rg-31414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09364 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa G & B, podjetje za komercialno in
turistično posredovanje in zastopanje,
svetovanje, marketing in uslužnostno de-
javnost, d.o.o., Ljubljana, Pečarjeva 4, se-
dež: Pečarjeva ulica 4, Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/09898/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5463661
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelja: Podbevšek Gordana in

Podbevšek Boris oba iz Ljubljane, Črnuče,
Pečarjeva ulica 4, vstopila 10. 10. 1990,
vložila po 757.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-31475

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06462 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DOPLAS, predelava plastičnih mas
in trgovina, d.o.o., Zagorje ob Savi, Ki-
dričeva 15, sedež: Kidričeva 15, Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/03625/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5322944
Osnovni kapital: 1,638.000 SIT.
Ustanovitelja: Dolanc Branko in Dolanc

Tatjana, oba iz Zagorja ob Savi, Selo 12,
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vstopila 154. 12. 1989, vložila po 819.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31491

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05635 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
GEOGRAD, podjetje za geodetske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Šentjakob
22, sedež: Šentjakob 22, Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/11772/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5476488
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zadravec Jožef, Ljublja-

na-Črnuče, Šentjakob 22, vložek 532.200
SIT, Zajc Marjan, Medvode, Verje 48b, vlo-
žek 483.900 SIT in Grilc Janez Nikolaj,
Ljubljana-Polje, Novo Polje, C. VII/93, vlo-
žek 483.900 SIT – vstopili 21. 1. 1991, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-33911

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05685 z dne 15. 1. 1996 pod št. vložka
1/27257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5931371
Firma: ZHANG SHI BROTHERS, tr-

govsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  ZHANG  SHI  Bros.,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Komenskega 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zhang Beng-Beng, vložil

500.000 SIT, Zhang Dun-Dun, Zhu Hong-
Ming, Wang Had, Ma Hong-Wei in Ma
Shan-Shan, vložili po 200.000 SIT, vsi iz
Ljudske republike Kitajske, Ning Xia (po-
krajina Yin-Chuan), vstopili 24. 11. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Zhang Beng-Beng in direktor Lin
Zhen, Ljubljana, Vošnjakova 9, ki zastopata
družb brez omejitev – imenovana 24. 11.
1995.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 451 Pri-
pravljalna 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg-40664

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16199 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CHARME, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Marinkov trg 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme, skrajšane

firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5544823
Firma: CHARME, Podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 2
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Štimec Zlatko, Ljubljana,

Rusjanov trg 2, vstop 6. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovi-
na 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 de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov.

Rg-27144

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15407 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa OBLAK COMMERCE,
d.o.o., podjetje za inženiring in trgovino,
Logatec, Tržaška 29a, Logatec, pod vlož-
no št. 1/04230/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320666
Osnovni kapital: 3,400.000 SIT
Ustanovitelji: Oblak Bogdan, Logatec,

Tržaška 29a, vstop 30. 12. 1989, vložek
1,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oblak Nevenka, Logatec, Tržaška 29a, vstop
30. 12. 1989, vložek 1,020.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Oblak Jože, Loga-
tec, Tržaška 60, vstop 30. 12. 1989, vložek
1,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Oblak Nevenka, imenovana 15. 9.
1994; prokurist Oblak Jože, imenovan 15.
9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgo-

vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-27145

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15417 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MITAGO, zastopanje, po-
sredovanje, storitve, servis, d.o.o., Gla-
varjeva 14, Komenda, pod vložno št.
1/20084/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5696089
Osnovni kapital: 1,755.564 SIT
Ustanoviteljica: Smole Mira, Komenda,

Glavarjeva 14, vstop 10. 9. 1992, vložek
1,755.564 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15418 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KVINTET, Podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Hla-
dilniška 28, sedež: Hladilniška 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5671965
Ustanovitelj: Piškur Pavel, izstop 21. 11.

1994; Sijarić Senad, Ljubljana, Čanžekova
1, vstop 21. 11. 1994, vložek 513.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27147

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15423 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GEORAX, instalacije, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Slamnikarska
4, Mengeš, pod vložno št. 1/23836/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5852285
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oručevič Elvir, Mengeš,

Slamnikarska ul. 4, vstop 28. 5. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 527 Popravila
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izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-27148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15633 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa EDVARD, d.o.o., podjetje
za zastopanje, trgovino, reklamo in pro-
pagando Ljubljana, Rožna dolina, cesta
IV/47, Ljubljana, pod vložno št.
1/22316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748984
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Črnič Edvard, Ljubljana,

Rožna dolina, cesta IV/47, vstop 12. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995: 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-27149

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15637 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa JIMI, Trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22080/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, skrajšane firme, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5741050
Firma: JIMI, Trgovsko in gostinsko

podjetje, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana
Skrajšana firma: JIMI, d.o.o., Stegne

11, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mitrović Jela, Brčko,

BiH, Sljepečevići 2, vstop 29. 1. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mitrović Jela, razrešena 29. 11.
1994; direktor Tabaković Mehmed, imeno-
van 29. 11. 1994, Ljubljana, Polje Cesta
VI/24, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da.

Rg-27150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15661 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OBAD, varovanje premo-
ženja, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, se-
dež: Vojkova 63, Ljubljana, pod vložno št.
1/04046/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319943
Ustanovitelji: Skok Davorin, Šmarje Sap,

Ljubljanska 39, vstop 22. 12. 1989, vložek
2,570.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rakelj Iztok, Ljubljana, Brilejeva 4, vstop
15. 10. 1991, vložek 2,570.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zupančič Boštjan,
izstop 18. 11. 1994; Štucin Brane, Šmarje
Sap, Ljubljanska 42, vstop 18. 11. 1994,
vložek 571.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zupančič Boštjan, razrešen 18. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995: 511
Posredništvo; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 631 Prekladanje, skladiščenje;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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prometu; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnost in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27153

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15699 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TAJ & NIK, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, zunanjo in notranjo
trgovino, Lavrica, Jagrova 13, Lavrica,
pod vložno št. 1/21384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5853168
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanovič Zvonimir, Škof-

ljica, Jagrova 13, Lavrica, vstop 9. 6. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-27155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15389 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NOVOTRANS LJUBLJA-
NA, transport, špedicija in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Obvozna cesta 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631106
Firma: NOVOTRANS LJUBLJANA,

transport, špedicija in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Obvozna cesta 1

Osnovni kapital: 1,663.000 SIT
Ustanoviteljica: Simič Cecilija, Kranj,

Šorlijeva ulica 10, vstop 17. 4. 1992, vložek
1,663.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995: 172
Tkanje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 177 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih izdelkov; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 221
Založništvo; 247 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 267 Obdelava naravnega kamna; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 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 de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 611 Po-
morski promet; 612 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 621 Zračni promet na rednih
linijah; 622 Izredni zračni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-

nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 922 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti.

Rg-27159

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16148 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EL–KOMA, podjetje za
elektroinstalacije, trgovino in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Zore Ragancinove 5,
Ljubljana, sedež: Zore Ragancinove 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11344/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5463343
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelj: Kokalj Janez, Ljubljana,

Zore Ragancinove 5, vstop 20. 1. 1991, vlo-
žek 1,549.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-27160

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16155 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AREA MARTES, d.o.o.,
podjetje za prostorski in informacijski in-
ženiring, Cerknica, Cesta 4. maja 51,
Cerknica, pod vložno št. 1/15662/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5579953
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlinar Matjaž, Cerknica,

Notranjska cesta 37, vstop 15. 2. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995:
22110 Izdajanje knjig; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60220 Storitve taksistov;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
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mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74200 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92530 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-27161

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15158 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRAMIL, gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 138,
sedež: Dolenjska c. 138, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16916/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5593581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-

pan Tatjana, razrešena 30. 11. 1994; direk-
tor Grabnar Jože, Ljubljana, Dolenjska c.
136, vstop 30. 11. 1994, zastopa brez omeji-
tev.

Rg-27162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16172 z dne 9. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOVINOPLASTIKA BEVC, pod-
jetje za predelavo plastičnih mas in umet-
nih smol, d.o.o., Kamnik, Vegova 2a, Kam-
nik, pod vložno št. 1/14444/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5544190
Osnovni kapital: 5,848.000 SIT
Ustanovitelja: Bevc Marijan, Kamnik,

Vrhopolje pri Kamniku 135, vstop 13. 12.
1991, vložek 2,005.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bevc Janez, Kamnik, Vegova
2a, vstop 13. 12. 1991, vložek 3,843.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Bevc Janez, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27163

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16197 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NAVI, d.o.o., marketing in
trgovina, Ljubljana, Brodarjev trg 12, se-
dež: Brodarjev trg 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20431/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5688108
Firma: NAVI, d.o.o., marketing in tr-

govina
Skrajšana firma: NAVI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Nada, Piran,

Gregorčičeva ulica 11, vstop 12. 11. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27168

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16251 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOGEJ, Storitveno in
gradbeno podjetje, d.o.o., Nova vas, Nova
vas 18, sedež: Nova vas 18, Nova vas, pod
vložno št. 1/24304/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5843235
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelj: Kogej Tomaž, Nova vas,

Nova vas 18, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili, 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27169

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16253 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KATJA, Podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino, gostinstvo, turizem, za-
stopanje in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Vurnikova 5, sedež: Vurnikova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08221/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5411033
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jovič Mičo, Ljubljana, Uli-

ca Pohorskega bataljona 213, vstop 24. 8.
1990, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-27170

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16255 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROTEXIM, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz
in zastopanje, Ljubljana, Šmartinska 199,
sedež: Šmartinska 199, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15018/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5554322
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Krašovec Anita, Ljub-

ljana, Zaloška c. 83, vstop 21. 1. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16261 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SAMKWI, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Lukovica 46, Lukovica, pod
vložno št. 1/09277/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5458293
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Vodlan Marjanca, Ljub-

ljana, Bizoviška cesta 24, vstop 9. 10. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi 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 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z

lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27175

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16299 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Založba TANGRAM, za-
ložništvo, izobraževanje in svetovanje,
d.o.o., Roška 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/02933/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5313368
Firma: Založba TANGRAM, založniš-

tvo, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Slomškova 15

Sedež: Ljubljana, Slomškova 15
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelja: Rutar Srečko, vstop

18. 11. 1989 in Hudnik Rotar Bojana, vstop
30. 4. 1992, oba Ljubljana, Kotnikova 21,
vložila po 751.050 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-27179

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16423 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IQ–ZMAGA, Podjetje za
kulturni marketing, d.o.o., Metoda Mi-
kuža 18, Ljubljana, sedež: Metoda Miku-
ža 18, Ljubljana, pod vložno št. 1/24185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5833124
Firma: IQ–ZMAGA Kutin-Andjelić

dva družbenika, podjetje za kulturni mar-
keting, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: IQ–ZMAGA Kutin-
Andjelić dva družbenika, d.n.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kutin Robert, Spodnja
Idrija, Pustota 31, vstop 5. 7. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Andjelić Igor, Ljubljana,
Linhartova 9, vstop 5. 7. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kutin Robert, razrešen 7. 12. 1994 in
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imenovan za družbenika; zastopnik Andje-
lić Igor, razrešen 7. 12. 1994 in imenovan
za družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
741 Pravne, računovodske, in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.

Rg-27182

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04815 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BLASFER TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana, Runkova ul. 18, sedež:
Runkova ul. 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/11400/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474035
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Blažič Stanislav in Blažič

Jelislava, oba Ljubljana, Runkova ul. 18,
vstopila 9. 12. 1990, vložila po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Feri Vence-
slao, Gorica, Italija, Via Boccaccio 45, vstop
9. 12. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995: 221
Založništvo; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-

bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-27183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04961 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CEZARUS, d.o.o., Center
za računalniška usposabljanja, Klopčiče-
va 2, Ljubljana, sedež: Klopčičeva 2, Lju-
bljana, pod vložno št. 1/26453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5902878
Firma: CEZARUS, d.o.o., Center za ra-

čunalniška usposabljanja, Likozarjeva 14,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Likozarjeva 14.

Rg-27184

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05120 z dne 30. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa LAURA Pečaver & Co, d.n.o.,
trgovina in storitve, Grosuplje, Jakhlova
27, Grosuplje, pod vložno št. 1/20465/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poprav-
ni sklep Srg 94/14714 – spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5703719
Firma: LAURA Pečavar & Co, d.n.o.,

trgovina in storitve, Grosuplje
Skrajšana firma: LAURA Pečavar &

Co, d.n.o., Grosuplje.

Rg-27185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05143 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AREKA, Podjetje za šport-
no-rekreacijsko, trgovsko in servisno de-
javnost, d.o.o., Ljubljana, Cesta v kostanj
21, sedež: Cesta v kostanj 21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5516978
Firma: AREKA, Podjetje za športno-

rekreacijsko, trgovsko in servisno dejav-
nost, d.o.o.

Skrajšana firma: AREKA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Pot do šole 2a
Ustanovitelji: Bogataj Gregor, Ljublja-

na, Koroška 8, vstop 18. 6. 1991, vložek
1,151.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dubrovski Jure, Ljubljana, Ob sotočju 12,
vstop 22. 9. 1995, vložek 1,151.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Falnbigl Peter,
Wien, Osterreich, Wurlitzergasse 2, vstop
7. 11. 1991, vložek 255.800 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Skubic Marjan, izstop
22. 9. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dubrovski Jure, imenovan 22. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Skubic Marjan, razrešen 22. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, 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; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na debelo z mtornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
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na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
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 pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisaniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-27186

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05245 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DELIKATESA, p.o., Ljub-
ljana, trgovina na debelo, drobno, pro-
izvodnja in gostinstvo, Stegne 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00245/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti, preob-
likovanje iz p.o. v d.d., člane nadzornega
sveta, ustanovitelje in osnovni kapital s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026431
Firma: DELIKATESA, d.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 318,180.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj – lastninsko preoblikovanje, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 28. 8. 1995, vlo-
žek 318,180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šantej Ivan, Ljubljana, Hribernikova
16, razrešen 29. 8. 1995 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki kot predsednik uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Verbole Mat-
jaž, Štrubelj Hedvika in Lenart Rozalija, vsi
vstopili 28. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-

izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5145 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
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Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina  na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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 nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

Rg-27242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10087 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa HERA, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Miklošičeva
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/14328/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, deležev in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5542235
Firma: HERA, Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Tatjana, Ljublja-

na, Maroltova 10, vstop 6. 12. 1991, vložek
1,242.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidic Lojze, Ljubljana, Jalnova 50, vstop
6. 12. 1991, vložek 257.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-27246

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10162 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EHO VIS, d.o.o., Podjetje
za medicinske in trgovske dejavnosti,
Ljubljana, Glinškova ploščad 17, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5698855
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelj: Slana Matjaž, Ljubljana,

Glinškova ploščad 17, vstop 2. 11. 1992,
vložek 1,760.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10172 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ORION FILM, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo in distribucijo vseh
filmov ter z audiovizualnimi mediji pove-
zanih storitev, Ljubljana, Rožna ul. 33,
sedež: Rožna ul. 33, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5487188
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelj: Frelih Tone, Ljubljana,

Rožna ulica 33, vstop 8. 3. 1991, vložek
1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10183 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOCIK, Vzdrževanje
motornih vozil in trgovina, Notranje Go-
rice, d.o.o., Notranje Gorice 69, Notranje
Gorice, pod vložno št. 1/22629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5840627
Osnovni kapital: 1,506.950
Ustanovitelja: Kušar Ciril, Notranje Go-

rice, Notranje Gorice 69, vstop 18. 3. 1993,
vložek 1,506.950 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10186 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOMATERIAL, Trgov-
sko podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Borovnica, Ljubljanska 29, Borovnica,
pod vložno št. 1/14708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5555108
Osnovni kapital: 1,542.900 SIT
Ustanovitelj: Bečaj Igor, Borovnica,

Ljubljanska 29, vstop 13. 12. 1991, vložek
1,542.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10291 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa WAB, Podjetje za marke-
ting, trgovino in storitve, Kamnik, d.o.o.,
Ogrinčeva 16, Kamnik, pod vložno št.
1/09140/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, sedeža in ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5431743
Firma: Ljušič – WAB, Trgovinsko pod-

jetje, k.d., Kamnik, Japljeva 6, Kamnik
Skrajšana firma: Ljušič – WAB, k.d.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kamnik, Japljeva 6
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ljušič Dragan, Ljubljana,

Clevelandska 19, vstop 9. 10. 1993, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Miklavčič Antonija, Radomlje, Preserje
VII/12, vstop 12. 5. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27255

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10293 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ARNOLD, Glasbena gale-
rija, d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11237/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, dejavnosti in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5853494
Firma: SLAMIČ, Gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SLAMIČ, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Arnold Meta, Ljubljana,

Rutarjeva 6a, vstop 27. 12. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Arnold Stanko, izstop 27. 5. 1994; Stare
Katarina, Ljubljana, Rutarjeva 6, vstop
27. 5. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo in drobno z živilskimi proizvodi,
gostinstvo tako, da dejavnost družbe odslej
glasi: trgovina na debelo in drobno z na-
slednimi proizvodi: glasbila, potrebščine in
muzikalije, papir, šolski in pisarniški mate-
rial, oprema in potrebščine, starine in umet-
nine, keramika, steklo in porcelan ter pla-
stični izdelki za gospodinjstvo in druge po-
trebe, tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki
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iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konop-
lje in jute, izdelki domače in umetne obrti,
galanterija, bižuterija, bazarsko blago in
igrače, parfumerijsko in kozmetično blago,
ure in izdelki iz plemenitih kovin, pohištvo,
usnje, sedlarski in jermenarski izdelki in
potrebščine, surove kože, volna in krzno,
kovinski in železarski izdelki, drugi neži-
vilski izdelki; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi proizvodi; gostinstvo; posli zu-
nanjetrgovinskega prometa na področju na-
štetih storitev in proizvodov (uvoz-izvoz);
zastopanje tujih oseb vključno s posli kon-
signacije in servisiranja; opravljanje gale-
rijske in razstavne dejavnosti (tudi v ZT
prometu); organiziranje koncertov; izobra-
ževanje  skupin in posameznikov: organizi-
ranje seminarjev, tečajev, poučevanje in-
štrumentov (tudi v ZT prometu); založniška
dejavnost: izdajanje mizikalij, knjig, bro-
šur, fonokaset, plošč, videokaset, reproduk-
cij slik in risb (tudi v ZT prometu); storitve-
na dejavnost: izposoja glasbil, notnega ma-
teriala, popravila inštrumentov (tudi v ZT
prometu); drugi posli, ki se posredno ali
neposredno, v celoti ali delno nanašajo na
dejavnost družbe ali to dejavnost lajšajo.

Rg-27256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10305 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELDEX, Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in ostale poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Pavšičeva 33a, se-
dež: Pavšičeva 33a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, zastopni-
ka, povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5374413
Firma: DEMARO, posredovanja, sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Pavšičeva 33a
Skrajšana firma: DEMARO, d.o.o., Lju-

bljana
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Deu Uroš, Domžale, Ul.

Matije Tomca 4, vstop 24. 4. 1990, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Deu Marija, razrešena 30. 5. 1994;
direktorica Deu Tamara, imenovana 30. 5.
1994, Ljubljana, Pavšičeva 33a, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-

mi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 930 Druge
storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-27257

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10497 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRUNUS, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Masarykova 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17939/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5622956
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ogrin Dragomir, Postoj-

na, Pivška ulica 5, vstop 6. 4. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malešič Janez, Kamnik, Neveljska pot 18,
Mekinje, vstop 6. 4. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27258

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10502 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TRUST, finančno računo-
vodske storitve, upravljanje stanovanj,
obdelava podatkov, trgovina, tuizem,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 40,
Linhartova 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/14418/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5543274
Osnovni kapital: 1,505.920 SIT
Ustanovitelj: Gluhak Slavko, Ljubljana,

Linhartova 40, vstop 12. 12. 1991, vložek
1,505.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27259

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10521 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ULTIMA, storitve in trgo-
vina, Ljubljana, d.o.o., Trilerjeva 4, Med-

vode, pod vložno št. 1/20099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5672244
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Nuhijev Jakob, Medvode,

Trilerjeva 4, vstop 5. 10. 1992, vložek
1,440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Galičič Aleš, Medvode, Trilerjeva 4, vstop
30. 5. 1994, vložek 160.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-27262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10553 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MAGING, podjetje za in-
ženiring, trgovino in storitvene dejavno-
sti, d.o.o., Cerknica, Kebetova 16, Cerk-
nica, pod vložno št. 1/23774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5780519
Osnovni kapital: 1,694.354 SIT
Ustanovitelja: Turšič Jože, Cerknica, Ke-

betova 16, vstop 24. 5. 1993, vložek
1,644.354 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lazarevič Daniela, Ljubljana, Hafnerjeva
6a, vstop 24. 5. 1993, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10564 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ASTEC, podjetje za sistem-
sko programsko podporo, svetovanje in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
149, Ljubljana, pod vložno št. 1/10961/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5468370
Osnovni kapital: 2,956.000 SIT
Ustanovitelja: Ambrožič Miroslav,

Kranj, Pot v Bitnje 78, vstop 9. 1. 1991,
vložek 1,478.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Skubic Marko, Ljubljana, Povšeto-
va 59, vstop 9. 1. 1991, vložek 1,478.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10587 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MUNDUS HOMEC, Pod-
jetje za trgovino na debelo in drobno, Ex-
port-Import, Homec, Vaška pot 33, Ra-
domlje, sedež: Vaška pot 33, Radomlje,
pod vložno št. 1/13467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5529808
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mundus, delniška družba,

Varaždin, Ul. Pavleka Miškine 59, vstop
21. 10. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-27266

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10629 z dne 12. 6. 1995 pod
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št. vložka 1/26405/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5859093
Firma:  CEG-AS  Comp.  Engineering

and Software GmbH
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 83
Ustanovitelj: CEG-AS Computer engi-

neering and Software GmbH, Siegburg, In-
dustriestrasse 43, vstop 24. 5. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Keržan Sandi, imenovan 27. 5. 1994,
Gozd Martuljek, Na bregu 3, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: izvoz in uvoz raču-
nalnikov, njihovih delov, strojne in pro-
gramske opreme, trgovina z rezervnimi de-
li, popravila in montaža strojne računalniške
opreme.

Rg-27267

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10665 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BISTRO ŠTAJNPRIK, go-
stinsko podjetje, d.o.o., Ribnica, Grič ce-
sta VI/2, sedež: Grič cesta VI/2, Ribnica,
pod vložno št. 1/20506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
priimka ustanoviteljice in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5693381
Firma: ŠTAJNPRIK, d.o.o., Trgovsko

in gostinsko podjetje, Grič c. VI/2, Ribni-
ca

Skrajšana firma: ŠTAJNPRIK, d.o.o.,
Ribnica

Osnovni kapital: 1,592.400 SIT
Ustanovitelji: Lovšin Tomaž, Ribnica,

Grič cesta VI/2, vstop 10. 11. 1992, vložek
530.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oražem Vesna, Dolenja vas, Ul. Petra Kozi-
ne 3, vstop 10. 11. 1992, vložek 530.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27268

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10671 z dne 12. 6. 1995 pod
št. vložka 1/22049/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5859174001
Firma: TA – DA, Podjetje za trgovino,

servisno dejavnost, zastopanje in agenci-
jo, d.o.o., Poslovna enota PAPISA, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TA – DA, d.o.o., PE
PAPISA, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Študentovska 9
Ustanovitelj: TA – DA, podjetje za trgo-

vino, servisno dejavnost, zastopanje in agen-
cijo, d.o.o., Ljubljana, Ulica 9. junija 16,
vstop 31. 5. 1994, odgovornost: vpisano kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Tadeja, Ljubljana, Ulica 9.
junija 16, imenovana 31. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: v notranjetrgovin-
skem prometu: trgovina na veliko in malo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi iz vseh

trgovskih strok; trgovinske storitve: storitve
skladiščenja blaga, storitve odpravljanja in
dostavljanja blaga, organiziranje prevoza
blaga, komisijski posli, druge storitve obi-
čajne v trgovini; agencijske, posredniške,
zastopniške storitve; razstava in prodaja
umetniških del; opravljanje servisne dejav-
nosti; v zunanjetrgovinskem prometu: zu-
nanjetrgovinski promet z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi iz vseh trgovskih strok;
storitve v zunanjetrgovinskem prometu in
sicer: zastopanje tujih firm, prodaja blaga iz
konsignacijskega skladišča in v prostih ca-
rinskih conah.

Rg-27270

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10675 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  SMP,  Splošno  mizarstvo
Petek, d.o.o., Ribnica, Goriča vas 92, Go-
riča vas 92, Ribnica, pod vložno št.
1/15482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5577292
Firma: SMP, Splošno mizarstvo Petek
Skrajšana firma: SMP, d.o.o.
Sedež: Ribnica, Goriča vas 92a
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelja: Petek Stanislav in Petek

Irena, oba Ribnica, Goriča vas 92a, vstopila
16. 1. 1992, vložila po 830.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-27274

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10752 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SANIKER, trgovina, stori-
tve, proizvodnja, zastopanje, d.o.o., Vrh-
nika, Opekarska c. 18, Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/11396/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev
in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5479118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Branko in Oblak

Irena, izstop 15. 5. 1994; Raičevič Oblak
Milka, oba Vrhnika, Opekarska c. 18, vsto-
pila 18. 12. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Raičevič Oblak Milka, imenovana
31. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27276

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10783 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PIŽEM, podjetje za trgo-
vino, zastopstva in storitve, d.o.o., Mala
Loka 15, Domžale, sedež: Mala Loka 15,
Domžale, pod vložno št. 1/05076/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5384818
Osnovni kapital: 6,694.692,50 SIT
Ustanovitelja: Pižem Rado in Pirc-Pižem

Marta, oba Domžale, Mala Loka 15, vstopi-
la 20. 12. 1989, vložila po 3,347.346,25
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10795 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa NERMIN, podjetje za tran-
sport, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Marinkov trg 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21030/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, naziva zastopnika in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5717922
Firma: NERMIN, podjetje za trans-

port, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Rusjanov trg 8

Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 8
Osnovni kapital: 2,470.000 SIT
Ustanovitelj: Keserović Derviša, Ljub-

ljana, Marinkov trg 12, vstop 23. 12. 1992,
vložek 2,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šabić Asim, razrešen 30. 5. 1994;
prokurist Šabić Asim, Bosanska Krupa,
Ostružnica 12, imenovan 30. 5. 1994.

Rg-27279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10800 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMUS, d.o.o., marketing,
organiziranje, inženiring, Ljubljana, Rož-
na dolina c. IV/5, sedež: Rožna dolina c.
IV/5, Ljubljana, pod vložno št. 1/03010/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5307848
Ustanovitelj: Komatar Primož, Domža-

le, Masljeva ulica 5, vstop 11. 11. 1989,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šlibar Primož, Pušavec Slavko in Ma-
lenšek Domen, izstopili 16. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šlibar Primož, razrešen 16. 5. 1994;
direktor Komatar Primož, imenovan 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27282

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10829 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Center za poslovno sveto-
vanje Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04398/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5325374
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanoviteljica: Gržančić Glumpak An-

čica, Ljubljana, Mlinska pot 12, vstop
13. 12. 1989, vložek 1,524.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gržančić Glumpak Ančica, imeno-
vana 31. 5. 1994, kot poslovni pooblašče-
nec zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost podjetja se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: pravno svetovanje pri usta-
navljanju, delovanju in organizaciji družb,
razen odvetništva; sodelovanje pri pripravi
in priprava projektov in pogodb za skupna
vlaganja med domačimi in tujimi partnerji
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in nakupa podjetij; pravno svetovanje pri
sklepanju drugih dolgoročnih in kratkoroč-
nih poslov, razen odvetništva; izdelava prav-
nih analiz in mnenj.

Izbriše se naslednja dejavnost: izdelava
pravnih analiz poslovanja v Jugoslaviji in v
tujini, tako da podjetje odslej opravlja na-
slednje dejavnosti: dajanje finančnih, davč-
nih in organizacijskih nasvetov; drugo po-
slovno svetovanje in pomoč, razen odvet-
niških storitev; organiziranje strokovnih
posvetovanj in srečanj; storitve obdelave po-
datkov in izdelave software paketov; stori-
tve in svetovanje s področja marketinga in
tržnih raziskav; projektiranje in priprava
tehnične in druge dokumentacije na področ-
ju strojegradnje; inženiring; zastopanje, po-
sredovanje in komisijski posli na področju
prometa blaga in storitev; turistično posre-
dovanje; trgovina na debelo z neprehrambe-
nimi izdelki; pravno svetovanje pri usta-
navljanju, delovanju in organizaciji družb,
razen odvetništva; sodelovanje pri pripravi
in priprava projektov in pogodb za skupna
vlaganja med domačimi in tujimi partnerji
in nakupa podjetij; pravno svetovanje pri
sklepanju drugih dolgoročnih in kratkoroč-
nih poslov, razen odvetništva; izdelava prav-
nih analiz in mnenj.

Rg-27284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10836 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ALMA MIX, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, marketing, po-
slovne in servisno obrtne storitve, zuna-
njo trgovino…, Ulica Simona Jenka 1,
Medvode, pod vložno št. 1/07676/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5387515
Osnovni kapital: 1,891.000 SIT
Ustanovitelja: Bonča-Gleščič Barbara in

Gleščič Marko, oba Medvode, Ulica Simo-
na Jenka 1, vstopila 23. 7. 1990, vložila po
945.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
nja: proizvodnja končnih izdelkov iz lesa,
proizvodnja lesne galanterije in embalaže,
proizvodnja usnjene galanterije; trgovina na
drobno in debelo živilskih proizvodov in
sicer prehrambenih proizvodov, žitaric in
mlevskih proizvodov, zelenjave, sadja in
predelave teh živil, alkoholne in brezalko-
holne pijače, žito, krompir, bio hrana; stori-
tve: lon posli, know how posli, storitve ko-
misionarskih poslov; organizacija in oprav-
ljanje prevozov blaga, zastavljalnic; sveto-
vanje s področja prometa z nepremičninami;
logistika; turizem: turistično posredovanje,
biroji, organizacija in posredovanje poto-
vanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih
aranžmajev; gostinstvo: hoteli, moteli, turi-
stična naselja s seznoskim poslovanjem,
kampi, prenočišča, gostilne, bifeji, catering
, potujoči bifeji, gostinske storitve prehra-
ne, organiziranje večjih gostinskih priredi-
tev, kavarne, bari.

Predmet poslovanja se v celoti sedaj
glasi: proizvodnja gotovih tekstilnih pro-
izvodov, tekstilne in volnene konfekcije,

izdelava perila, posteljnine, prešitih odej,
toaletnega in kuhinjskega perila, oblačil-
nih predmetov iz volne v kombinaciji z
usnjem; proizvodnja netkanega tekstila,
klobukov, tulcev, beret, dežnikov, sončni-
kov, vate in tekstilno sanitetnega materia-
la; proizvodnja kovinskega repromateria-
la, litih, kovanih in prešanih proizvodov,
instalacijskih kovinskih materialov; pro-
izvodnja orodja za obdelavo kovine in le-
sa; proizvodnja in predelava papirja, pa-
pirne embalaže; dodelava, predelava in op-
lemenitenje kovinskih lesnih, plastičnih in
papirnih proizvodov; proizvodnja končnih
izdelkov iz lesa, lesne galanterije in emba-
laže; proizvodnja usnjene galanterije; gra-
fična dejavnost: ulivanje črk, graviranje ba-
krenih in jeklenih plošč, izdelava klišejev,
izdelava sit za sitotisk; trgovina na drobno
in debelo neživilskih proizvodov – lastnih
proizvodov in zlasti: tekstil, volna, metraž-
no blago, tekstilna in usnjena konfekcija,
računalniki, bela tehnika, kovinsko in elek-
trotehnično blago, kurivo in gradbeni ma-
terial, keramika, steklo, porcelan, barve,
laki, kemikalije, knjige, pisarniški material
in pribor, aparature, faksi, telefoni, avdio-
video oprema, izdelki za šport, lov in kam-
piranje, antikvitete, izdelki domače in
umetne obrti, rezani in okrogli les; trgovi-
na na drobno in debelo živilskih proizvo-
dov in sicer: prehrambenih proizvodov, ži-
taric in mlevskih proizvodov, zelenjave,
sadja in predelave teh živil, alkoholne in
brezalkoholne pijače, žito in krompir – bio
hrana; trgovina z vozili, deli in priborom,
trgovina s predmeti iz barvastih in pleme-
nitih kovin, nakita, bižuterija, ure; komi-
sijske prodajalne in posredništvo; trgovina
in posredovanje z nepremičninami; proda-
ja in posredovanje idej, lon posli, know
how posli; storitve komisionarskih poslov;
storitve raziskovanja tržišča (marketing),
kreiranje ekonomske propagande, reklame,
realizacija propagandnih načrtov, priprava
in prezentiranje plakatov in reklamnih pa-
nojev, aranžiranje in organiziranje razstav,
sejmov in štantov; leasing posli: zakup av-
tomobilov, motorjev in računalnikov; obrt-
no servisne storitve in sicer servis  dvo-
taktnih motorjev in popravila, izdelava in
popravila kovinskih proizvodov, izdelkov
raznovrstnih kovinskih proizvodov po na-
ročilu, popravila kovinskih proizvodov za
osebno uporabo ali uporabo v gospo-
dinjstvih in druge obrtne storitve iz po-
dročja kovinske predelave; izdelava in po-
pravila tekstilnih predmetov; avtopralnica;
posredništvo in pretok informacij med po-
slovnimi partnerji; organizacija in oprav-
ljanje prevozov blaga; zastavljalnica; sve-
tovanje s področja prometa z nepremič-
ninami; logistika; turizem: turistično
posredovanje, biroji, organizacija in po-
sredovanje potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev; gostinstvo:
hoteli, moteli, turistična naselja s sezon-
skim poslovanjem, kampi, prenočišča, go-
stilne, bifeji, catering: potujoči bifeji, go-
stinske storitve prehrane, organiziranje
večjih gostinskih prireditev, kavarne, bari;
trgovina na debelo in na drobno z živilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; organi-
ziranje in izvajanje prometa blaga v cest-
nem prometu.

Rg-27285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10838 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa INDATA, podjetje za indu-
strijsko avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana,
Povšetova 47, sedež: Povšetova 47, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5315930
Osnovni kapital: 1,518.060 SIT
Ustanovitelji: Burian Saša, Piran, Rož-

manova ulica 28, vstop 19. 12. 1989; Erkla-
vec Miha, Portorož, Sončna pot 15, vstop
19. 12. 1989; Zupan Andrej, Ljubljana, Ja-
mova c. 66, vstop 28. 2. 1991; Koprivnikar
Vitomir, Ljubljana, Cesta na Vrhovce 33,
vstop 28. 2. 1991, vsi vložili po 379.515
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-27288

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10852 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BOROVNIK, podjetje za
inženiring, proizvodnjo in turizem, d.o.o.,
Šmartno pri Litiji, Račica 9,  sedež: Rači-
ca 9, Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/23706/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo in osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5807140
Osnovni kapital: 2,819.501,80 SIT
Ustanovitelji: Godec Joško, Litija, Cesta

komandanta Staneta 17, vstop 5. 6. 1993,
vložek 2,819.501,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-27290

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10869 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa M. GRAF, d.o.o., podjetje
za storitveno in proizvodno dejavnost,
Iztokova 11, Medvode, sedež: Iztokova
11, Medvode, pod vložno št. 1/05491/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5338760
Osnovni kapital: 2,267.000 SIT
Ustanovitelja: Modic Marina-Julijana,

vstop 6. 1. 1990 in Modic Rajko, vstop
27. 5. 1994, oba Medvode, Iztokova 11,
vložila po 1,133.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Modic Rajko, imenovan 27. 5. 1994,
sklepa pogodbe in druge pravne posle sa-
mostojno do zneska 1,000.000 SIT, nad tem
zneskom sopodpisujeta z namestnico direk-
torja vse pogodbe in druge pravne posle in
tudi skupno odgovarjata za sprejete obvez-
nosti v višini premoženja družbe; direktori-
ca Modic Marina-Julijana, razrešena 27. 5.
1994, in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo neomejeno samostojno do vred-
nosti 1,000.000 SIT, nad tem zneskom pa
sopodpisujeta z direktorjem vse pogodbe in
druge pravne posle in tudi skupno odgovar-
jata za sprejete obveznosti v višini premo-
ženja družbe.
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Dejavnost družbe se razširi še na: kine-
matografijo; telesno kulturo, šport in rekrea-
cijo; storitve na področju prometa; projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve.

Dejavnost družbe je odslej: marketinška
dejavnost za vse proizvodne in neproizvod-
ne dejavnosti; posredovanje v prometu bla-
ga in storitev (agencijski in komisijski po-
sli); komercialno, finančno in računovod-
sko poslovno svetovanje, inženiring in nad-
zor z revizijsko dejavnostjo; svetovanje,
nadzor in izvajanje gradbenega inženiringa
in operativnih del na proizvajalnih, izvajal-
skih in zaključnih delih direktno ali posred-
no kot kooperacijo; svetovanje, nadzor in
izvajanje dizajniranja, priprava in izdelava
tiskovne forme, tisk in dodelava papirne ga-
lanterije, aranžiranje in fotokopiranje direkt-
no ali posredno; prevozniško-transportna
dejavnost direktno ali posredniško; pro-
izvodnja kemičnih, kozmetičnih in čistilnih
izdelkov ter prodaja le-teh posredno ali di-
rektno; izdelava ali odkup in prodaja izdel-
kov domače obrti, umetne in proizvodne
obrti ter kmetijskih pridelkov (rastlinskih in
živalskih) ter gozdnih sadežev ter izdelava
ter predelava le-teh; turistično posredova-
nje in organizacija ter ponudba  gostinsko-
turističnih storitev doma in v tujini; zasto-
panje privatnih in družbenih podjetij ter
obrtnikov ter fizičnih oseb; trgovina na de-
belo in drobno s surovinami, repromateria-
lom, opremo ter živilskimi in neživilskimi
proizvodi; komisijska prodaja vseh vrst bla-
ga; izdelava gradbenih polizdelkov; kine-
matografija; telesna kultura, šport in rekrea-
cija; storitve na področju prometa; projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve.

Rg-27292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10872 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SALOMA, d.o.o., Proizvod-
nja, trgovina in tehnološki inženiring, Ob
žici 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/07913/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala, zastopnika in skrajšano firmo s temile
podatki:

Matična št.: 5418020
Firma: SALOMA, d.o.o., Proizvodnja,

trgovina in tehnološki inženiring, Ljub-
ljana, Smrtnikova 4

Skrajšana firma: SALOMA, d.o.o., Lju-
bljana

Sedež: Ljubljana, Smrtnikova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krapež Irena, Ljublja-

na, Ob žici 5, vstop 29. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Krapež Alojz, razrešen 31. 5. 1994.

Rg-27293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10882 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TOMI, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 197,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03807/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5374758
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Topič Helena in Topič Mi-

loš, oba Ljubljana, Knezova 4, vstopila 15.
12. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-27295

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10922 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa B & P, Podjetje za organi-
zacijo, svetovanje in prodajo, d.o.o., Ljub-
ljana, Hubadova 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanovitelja in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5369690
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pogačar Brandt Viktor,

Ljubljana, Hubadova 1, vstop 23. 5. 1990,
vložek 1,266.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brandt Karmen, Šmartno pod
Šmarno Goro, Čižmanova 3, vstop 30. 5.
1994, vložek 233.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-27298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10931 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SORA JARITZ, Sanacija,
obnova, revitalizacija, adaptacija, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. 28. maja 69, sedež: Ulica
28. maja 69, Ljubljana, pod vložno št.
1/23937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5786231
Osnovni kapital: 2,293.140 SIT
Ustanovitelj: Jarić Ilija, Ljubljana, Ulica

28. maja 69, vstop 16. 6. 1993, vložek
2,293.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12614 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KOLPA, inženiring, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 116, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, zastopni-
ka, skrajšane firme in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5507138
Firma: KOLPA, inženiring, d.o.o., Lju-

bljana
Skrajšana firma: KOLPA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Štradjot Jože in Kranjc Pa-

vel, izstopila 24. 6. 1994; Bukovac Rudolf,
Kranj, Neubergerjeva 8, vstop 24. 6. 1994,
vložek 1,640.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bukovac Rudolf, imenovan 24. 6.
1994, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-27307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13646 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VITACEL, d.d., trgovina
in proizvodnja, Ljubljana, Puharjeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03188/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, omejitev poobla-
stil zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5327598
Osnovni kapital: 72,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klemenčič Jože, Ljubljana, Poklju-
karjeva 5, razrešen 20. 5. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki za sklenitev na-
slednjih poslov potrebuje predhodno soglas-
je skupščine: naložbe in posojila nad en-
kratno vrednostjo 40,000.000 SIT; prodaja
ali obremenitev nepremičnine podjetja v
vrednosti 40,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 012 Živinoreja; 0125 Reja drugih
živali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
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rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;

7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7525 Zaščita in
reševanje pri požarih in nesrečah; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13848 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SREDNJA EKONOMSKA
ŠOLA, Prešernova 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00687/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, zastop-
nika  in tipov zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084199
Firma: SREDNJA EKONOMSKA ŠO-

LA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina mesta Ljublja-

ne, izstop 29. 1. 1992; Vlada Republike Slo-
venije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
30. 1. 1992, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kozar Jože, razrešen 1. 6. 1994;
zastopnica Žabjek Marija, Ljubljana, Pržanj-
ska 22, rezrešena 1. 6. 1994 kot pomočnica
ravnatelja in imenovana za ravnateljico, ki
zastopa šolo brez omejitev; zastopnica Kni-
fic Polonca, Ljubljana, Pokljukarjeva 16,
imenovana 1. 9. 1994, kot pomočnica rav-
nateljice v njeni odsotnosti zastopa šolo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1995: 8022
Srednješolsko tehniško in poklicno izobra-
ževanje; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje.

Rg-27309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14044 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  ABANKA,  d.d.  LJU-
BLJANA, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5026024
Osnovni kapital: 451,766.000 SIT.

Rg-27310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14065 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KANAL A, Televizijska po-
staja delniška družba (d.d.), Ljubljana,
Tivolska 50, sedež: Tivolska 50, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08027/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5402662
Osnovni kapital: 159,397.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 221

Založništvo; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 511
Posredništvo; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6420 Telekomunikacije; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost.

Rg-27313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14285 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KOMERCIALNA BANKA
TRIGLAV, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
sedež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5300614
Osnovni kapital: 266,185.000 SIT.

Rg-27314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14332 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTERTRADE, Mednarod-
no podjetje, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
9, sedež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20355/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5687080
Osnovni kapital: 40,097.000 SIT
Ustanovitelj: INTERTRADE, mednarod-

no podjetje, d.d., podjetje za mednarodno
trgovino in informatiko Ljubljana, Kolod-
vorska 9, izstop 5. 9. 1994; Sklad Republike
Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 5. 9. 1994, vložek 40,097.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Hojnik Albin,
Lamovšek Franc, Orehek Jožica, Drašček
Duša in Pogačar Dragica, vsi vstopili 16. 8.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
srednitvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
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sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo  s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na deblo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na deblo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27316

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14470 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02356/19 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5111153033
Firma: Metalka Trgovina, Podjetje za

prodajo na drobno, d.o.o., prodajalna 41
– Ruše

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ruše, Trg vstaje 8
Ustanovitelj: Metalka Trgovina, Podjet-

je za prodajo na drobno, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, vstop 27. 5. 1994, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karničnik Jožef, Radlje ob Dravi,
Spodnja Vižinga 62, imenovan 27. 5. 1994,
kot poslovodja vodi poslovanje podružnice
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živlili; 5221 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-27318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14509 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa Zadružna zveza Slovenije,
zadruga z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19526/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov zadruge,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 47 – 29. VIII. 1996 Stran 3393

Matična št.: 5021987
Osnovni kapital: 6,013.630 SIT
Ustanovitelji: Kmetijsko gozdarska za-

druga Ožbalt ob Dravi, Ožbalt ob Dravi,
Ožbalt ob Dravi 50; Mercator-Kmečka za-
druga Sevnica, z.o.o., Sevnica, Savska cesta
20/b; Mercator Kmetijska zadruga Črno-
melj, z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39;
Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4; Kmetijska
zadruga Ormož, Ormož, Ptujska cesta 12/a;
Kmetijska zadruga Ljutomerčan, Ljutomer,
Jureša Cirila 1; Mercator KZ “Krka”, z.o.o.,
Novo mesto, Cesta komandanta Staneta 10;
Kmetijska zadruga Šentjur, z.o.o., Šentjur,
Ulica Leona Dobrotinška 3; Mercator kme-
tijsko gozdarska zadruga Cerknica, z.o.o.,
Cerknica, Cesta 4. maja 50; Tima kmetijska
zadruga Rače, Rače, Cesta talcev 1; Kmetij-
ska zadruga Vrhnika, z.o.o., Vrhnika, Can-
karjev trg 5; Mercator kmetijska zadruga
Metlika, z.o.o., Metlika, Cesta XV. brigade
2; Gozdarsko kmetijska zadruga Srednja vas
v Bohinju, z.o.o., Srednja vas v Bohinju,
Srednja vas v Bohinju št. 73; Kmetijska za-
druga Slovenske Konjice, z.o.o., Slovenske
Konjice; Oplotniška 1; Kmetijska zadruga
Agraria Koper, z.o.o., Koper, Ulica 15. maja
17; Mercator ZKZ Mozirje, z.o.o., Mozirje,
Cesta na Lepo njivo 2; Kmetijska zadruga
Kapela, Radenci, Kapelski vrh 5; Kmečka
zadruga Brežice, z.o.o., Brežice, Pod obzid-
jem 39; Zveza zadrug Maribor, z.o.o., Mari-
bor, Partizanska 12/II; Kmetijska zadruga
“Goriška Brda”, z.o.o., Dobrovo, Zadružna
cesta 9; Kmetijska zadruga Šmarje pri Jel-
šah, z.o.o., Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 154; Zveza čebelarskih društev Slo-
venije, Ljubljana, Cankarjeva 3; Kmetijska
zadruga Lendava, z.o.o., Lendava, Partizan-
ska 5; Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Ljubljana, Miklošičeva 4;
Kmetijska zadruga Medvode, z.o.o., Med-
vode, Cesta ob Sori 11; Kmetijska zadruga
Ptuj, z.o.o., Ptuj, Titov trg 12; Mercator
Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o., Trebnje,
Baragov trg 3; Kmetijsko gozdarska zadru-
ga “Dren” Sevnica, Sevnica, Savska cesta
24; Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Gor-
nja Radgona, Partizanska 23; Gozdarska za-
druga Radlje, Radlje ob Dravi, Radlje ob
Dravi; Zadružna kmetijska družba, d.o.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 4; Mercator Kmetij-
ska zadruga Ribnica, z.o.o., Ribnica, Šeško-
va 15; Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
z.o.o., Šoštanj, Trg svobode 12; Kmetijska
zadruga Naklo, z.o.o., Naklo, Cesta 26. ju-
nija 24; Mercator Kmetijska zadruga Velike
Lašče, z.o.o., Velike Lašče, Velike Lašče
53; Kmetijska zadruga Izlake, z.o.o., Izla-
ke, Izlake 40; Kmetijska zadruga Lenart,
z.o.o., Lenart, Jurovska cesta 1/a; ABC Po-
murka Kmetijska zadruga Dol pri Hrastni-
ku, z.o.o., Dol pri Hrastniku, Trg borcev
NOB 12; Mercator Kmetijska zadruga Stič-
na, z.o.o., Ivančna Gorica, II. grupe odre-
dov 17; KGZ “Sloga” Kranj, z.o.o., Kranj,
Jezerska 41; Kmetijsko gozdarska zadruga
Ljubljana, z.o.o., Ljubljana, Ižanska 303;
Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica,
z.o.o., Slovenska Bistrica, Titova 36; Kme-
tijska zadruga Logatec, z.o.o., Logatec, To-
varniška cesta 3; Kmetijska zadruga Vina-
kras Sežana, z.o.o., Sežana, Sejmiška 1/a;
Kmetijska zadruga Hoče, Hoče, Glaserjev

trg 2; Splošna kmetijska zadruga Klas Kri-
ževci, z.b.o., Križevci pri Ljutomeru, Kri-
ževci pri Ljutomeru; Kmetijska zadruga
“Dravsko polje”, Lovrenc na Dravskem po-
lju, Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc 8;
Kmetijska zadruga Celje, Celje, Kocbekova
5; Kmetijsko gozdarska zadruga Sava,
z.o.o., Lesce, Rožna dolina 50; Kmetijsko
gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Idrija, Voj-
kova ulica 2; Kmetijska zadruga Dobrov-
nik, z.o.o., Dobrovnik, Dobrovnik 255;
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Laško, Ki-
dričeva 2; Kmetijska zadruga Hotiza-Pola-
na, z.o.o., Lendava, Hotiza 151; Zadružna
turistična agencija “Vas”, d.o.o., Ljubljana,
Miklošičeva 4; Kmetijska zadruga Trbov-
lje, z.o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 12;
Kmetijska zadruga Turnišče, Turnišče, Šte-
fana Kovača 65; Mercator Kmetijska zadru-
ga Dobrepolje, z.o.o., Videm-Dobrepolje,
Videm 36; Kmetijska zadruga Korena, Zgor-
nja Korena, Zg. Korena 25/c; Splošna kme-
tijska zadruga Črenšovci, z.o.o., Črenšovci,
Prekmurske čete 23; Kmetijsko gozdarska
zadruga Dravograd, Dravograd, Meža 21;
SKZ Kmetovalec, Ljutomer, Ljutomer,
Glavni trg 3/a; Perutninarska zadruga Ptuj,
Ptuj, Sp. Hajdina 17; Kmetijska zadruga
Domžale, Radomlje, Industrijska 15; Kme-
tijska zadruga Ruše, Ruše, Trg vstaje 4;
Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi, z.o.o.,
Selnica ob Dravi, Sp. Selnica ob Dravi 5;
Kmetijska zadruga Pesnica, o.o., Pesnica,
Pesnica 20; Kmetijsko gozdarska zadruga
Postojna, z.o.o., Postojna, Tržaška cesta 45;
Kmetijsko gozdarska zadruga “Ledina”,
Slovenj Gradec, Celjska 10; Kmetijsko-goz-
darska zadruga Prevalje, z.o.o., Prevalje, Trg
67; Zveza zadrug Panonka Murska Sobota,
z.b.o., Murska Sobota, Kocljeva 16; Kme-
tijska zadruga Vuzenica, z.o.o., Vuzenica,
Livarska 12; vsi vstopili 16. 7. 1992, vložili
po 50.745 SIT, odgovornost: odgovarjajo
do določene višine; Kmetijska zadruga Liti-
ja, z.o.o., Litija, Valvazorjev trg 3; Vinar-
sko sadjarska zadruga Maribor, Maribor,
Partizanska 12; Kmetijska zadruga Lovrenc
na Pohorju, z.o.o., Lovrenc na Pohorju, Gor-
nji trg 60; Klavniško predelovalna zadruga
Mesnina b.o., Šentjanž pri Dravogradu,
Otiški vrh 168; Perutninska zadruga Mur-
ska Sobota, Murska Sobota, Ive L. Ribarja
4; vsi vstopili 28. 9. 1992, vložili po 57.471
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine; Kmetijska zadruga Tolmin, Tolmin,
Rutarjeva 35; Hmezad Kmetijska zadruga
Gotovlje, z.o.o., Žalec, Gotovlje 71; Kme-
tijsko-gozdarska zadruga Dole, z.o.o., Dole
pri Litiji, Dole 10 in Mercator Sora KGZ
Žiri, z.o.o., Žiri, Trg osvoboditve 1; Kmetij-
ska zadruga Vipava, z.o.o., Vipava, Titov
trg 15; vstopili 22. 10. 1992, vložili po
58.207 SIT, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine; Mlekarska zadruga Ptuj,
z.o.o., Ptuj; Čučkova 6, vstop 3. 11. 1992,
vložek 58.858 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Zadruga za pridelavo
sladkorne pese Ormož, z.b.o., Ormož, Ope-
karniška 4, vstop 18. 12. 1992, vložek
60.990 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Gozdarsko kmetijska zadru-
ga Pohorje, Slovenska Bistrica, z.o.o., Slo-
venska Bistrica, Ul. poh. bat. 5; Gozdarska
zadruga Sovenj Gradec, Slovenj Gradec,
Celjska 7; Vinogradniška zadruga Vipava,

z.o.o., Vipava, Trg Pavla Rušta 2 in KZ
perutninarjev Pivka, Košana, Neverke 30,
vsi vstopili 29. 1. 1993, vložili po 61.443
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine; Kmečka zadruga Kostanjevica,
z.o.o., Kostanjevica, Krška cesta 2a in Tr-
sničarska zadruga, z.o.o., Juršinci, Juršinci
19b, vstopili 25. 2. 1993, vložili po 62.038
SIT, odgovornost: odgovarjata do določene
višine; Splošna kmečka zadruga Krško,
z.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 30; Kme-
tijsko gozdarska zadruga Tržič, z.o.o., Kri-
že, Cesta kokrškega odreda 24; Kmečka za-
druga Šentrupert, Šentrupert, Šentrupert 124
in Kmetijska gozdarska zadruga Škofja Lo-
ka, z.o.o., Škofja Loka, Jegorovo predmest-
je 21, vstopili 22. 4. 1993, vložili po 65.727
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine; Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o.,
Cerklje, Slovenska 2, vstop 27. 5. 1993,
vložek 68.499 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Vinogradniško vinarska
zadruga Brežice, z.o.o., Brežice, Cesta pr-
vih borcev 5; Kmetijsko gozdarska zadruga
Kamnik, z.o.o., Kamnik, Trg talcev 1 in
ABC Pomurka SKZ Panonka Murska Sobo-
ta, z.o.o., Murska Sobota, Markišavska 3;
vstopili 1. 12. 1993, vložili po 74.966 SIT,
odgovornost: odgovarjajo do določene viši-
ne; Hmezad Kmetijska zadruga Petrovče,
z.o.o., Petrovče, Petrovče 1 in Gozdarska
zadruga Vransko, z.o.o., Vransko, Vransko
16a; vstopili 17. 1. 1994, vložili po 76.831
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine; Gozdarska zadruga Kozjansko,
z.o.o., Podčetrtek, Podčetrtek in Mercator
kmetijska zadruga Suha Krajina, Žužem-
berk, Grajski trg 3; vstopili 21. 2. 1994,
vložili po 77.639 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine; Kmetijsko goz-
darska zadruga Bled, Bled, Prešernova 11,
Kmetijsko gozdarska Zadruga Pivka, z.o.o.,
Pivka, Snežniška 16; Gozdarsko kmetijska
zadruga “Gozd”, z.o.o., Bled, Ljubljanska
19; Hmezad Kmetijska zadruga Trnava Go-
milsko, z.o.o., Gomilsko, Trnava 5a, vstopi-
li 29. 4. 1994, vložili po 79.020 SIT, odgo-
vornost: odgovarjajo do določene višine;
Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče,
z.o.o., Braslovče, Braslovče 23, vstop 30. 5.
1994, vložek 79.379 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Kmetijsko goz-
darska zadruga Kočevje, z.o.o., Kočevje,
Mozelj 16, vstop 21. 2. 1995, vložek 81.945
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Člani nadzornega sveta: Judež Božo,
vstop 8. 6. 1994; Toplak Simon, vstop 6. 7.
1992, Orešnik Ivo, vstop 10. 12. 1992, Mast-
nak Jože, vstop 16. 7. 1992, Petač Jernej,
vstop 16. 7. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj.

Rg-27319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14507 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa Vzgojnovarstvena organi-
zacija Anton Medved p.o., Kidričeva 23,
Kamnik pod vložno št. 1/00229/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
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zakonom o zavodih, spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5050952
Firma: Vzgojnovarstveni zavod Anton

Medved Kamnik
Skrajšana firma: VVZ Anton Medved

Kamnik
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Kamnik, Raspov prehod 2
Ustanovitelj: Občina Kamnik, Ljubljana

Glavni trg 24, vstop 14. 10. 1992, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Rg-27320

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15149 z dne 20. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5872430
Firma: TERRA, Bojan Španja in druž-

benik, trgovina in trženje, k.d., Ljublja-
na, Kolodvorska 12a

Skrajšana firma: TERRA, Bojan Špa-
nja in družbenik, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 12a
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelja: Španja Bojan, Ljubljana-

Črnuče, Mlinska pot 4, vstop 3. 11. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Španja Mihela, Ljubljana-Črnuče,
Mlinska pot 4, vstop 3. 11. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Španja Bojan, imenovan 3. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druga dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-27321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15412 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02356/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5111153036
Firma: METALKA TRGOVINA, Pod-

jetje za trgovino na drobno, d.o.o., Pro-
dajalna 45, Radlje ob Dravi

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Radlje ob Dravi, Mariborska 41
Ustanovitelj: Metalka Trgovina, podjet-

je za trgovino na drobno, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, vstop 27. 10. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karničnik Jožef, Radlje ob Dravi,
Spodnja Vižinga 62, imenovan 27. 10. 1994,
kot poslovodja vodi poslovanje podružnice
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-

no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem;  7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme  v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-27323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15681 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa HERMES-TEHNA, zuna-
nja in notranja trgovina, d.o.o., Kolod-
vorska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/12281/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
osebe pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5487978
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hribar Jakob, Ljubljana-Čr-

nuče, Suhadolčanova 52, vstop 5. 4. 1991,
vložek 381.148,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cerar Dare, Ljubljana, Kolodvorska
16a, vstop 5. 4. 1991, vložek 109.425 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uršič Marjan,
Ljubljana, Medenska 83e, vstop 5. 4. 1991,
vložek 109.425 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ladinik Anton, Domžale, Petrovčeva
17, vstop 5. 4. 1991, vložek 109.425 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Malenšek Mat-
jaž, Ljubljana, Kalingerjeva 15, vstop 5. 4.
1991, vložek 109.425 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rabiega-Žužič Barbara, Ljublja-
na, Vogelna 4, vstop 5. 4. 1991, vložek
218.848,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vogrin Sonja, Ljubljana, Pokopališka 6,
vstop 5. 4. 1991, vložek 109.425 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štrakl Breda, Ljublja-
na, Štefanova 5, vstop 5. 4. 1991, vložek
109.425 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vo-
grinc Erika, Ljubljana, Dolenjska c. 45/b,
vstop 5. 4. 1991, vložek 81.150,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kobal Katarina,
Ljubljana, Pod vrbami 7, vstop 5. 4. 1991,
vložek 162.302,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hribar Jakob, razrešen 30. 9. 1994;
direktorica Rabiega-Žužič Barbara, imeno-
vana 1. 10. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-27324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16371 z dne 23. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26313/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Novo mesto, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, naziva zastop-
nika, skrajšano firmo in prokuro s temile
podatki:

Matična št.: 5708826
Firma: WEST, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in inženiring, d.o.o., Loški
potok

Skrajšana firma: WEST, d.o.o., Loški
potok

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loški potok, Mali Log 61
Osnovni kapital: 1,693.000 SIT
Ustanovitelj: Vičević Sanjin, Rijeka, Na-

rodnog ustanka 86, vstop 10. 7. 1992, vlo-
žek 1,693.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Vičević Sanjin, razrešen 10. 5. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa in
predstavlja družbo ter sklepa posle brez
omejitev; prokurist Anzeljc Anton, Loški
potok, Mali Log 61, imenovan 10. 5. 1994.

Rg-27325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16588 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DONIT PLETILNICA, po-
djetje za proizvodnjo tehničnih, žičnih in
sintetičnih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodra-
žica, Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1,
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Drobnič Jože, dipl. org., razrešen
15. 12. 1994 kot v.d. direktorja in ponovno
imenovan za zastopnika, ki lahko sklene po-
sle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi

stvari podobnih drugih poslov, sklene le na
podlagi predhodnega soglasja organa uprav-
ljanja ustanovitelj.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-27328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17072 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MEBLES, d.o.o., Vaše 30f,
Medvode, Poslovanje na področju le-
sarstva, sedež: Vaše 30f, Medvode, pod
vložno št. 1/03779/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5315387
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelja: Brezigar David, Nabreži-

na, Nabrežina 124, vstop 10. 11. 1989, vlo-
žek 30,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rezar Borut, Medvode, Vaše 30f,
vstop 10. 11. 1989, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17712 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  PLANPRINT,  d.o.o.,  ti-
skarstvo, založništvo in trgovina s knji-
gami in papirnatimi izdelki, Ljubljana,
Hajdrihova 16/a, sedež: Hajdrihova 16/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04756/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, pove-
čanje osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5347165
Firma: PLANPRINT, d.o.o., tiskarstvo,

založništvo in trgovina s knjigami in pa-
pirnimi izdelki, Rožna dolina c. IV/32-34,
Ljubljana

Skrajšana firma: PLANPRINT, d.o.o.,
Rožna dolina c. IV/32-34, Ljubljana

Sedež:  Ljubljana,  Rožna  dolina  c.
IV/32-34

Osnovni kapital: 9,506.000 SIT
Ustanoviteljica: Leitner Hans, izstop

7. 10. 1992; Pleško Metka, Ljubljana, Haj-
drihova 16, vstop 25. 1. 1990, vložek
9,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časpisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
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4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-27330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17875 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ABC IMPEX, podjetje za
notranjo, zunanjo trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Parmska 19, sedež:
Parmska 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/19888/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5673470
Firma: ANONIMUS, Prodajna galeri-

ja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANONIMUS, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Prečna 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Urban, izstop

21. 4. 1994; Carniola Antiqua, d.o.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva 8, vstop 20. 12. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ekosvet, d.o.o., Ljubljana, Rocenska 20,
vstop 20. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica; Zupančič Marjeta, razrešena 20.
12. 1994; zastopnik Zupančič Marjan, raz-
rešen 20. 12. 1994; direktor Zupančič Ur-
ban, razrešen 20. 12. 1994; direktor Pogel-
šek Leon, Ljubljana, Rocenska 20, imeno-
van 20. 12. 1994, podpisuje posamično do
20.000 DEM  v tolarski protivrednosti, nad

tem zneskom po sklepu skupščine d.o.o.;
direktor Prijatelj Janez, Ljubljana, Vrhovci
c. X/13, imenovan 20. 12. 1994, podpisuje
posamično do 20.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti, nad tem zneskom po sklepu
skupščine d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejvno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-27332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18711 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu
vpisa INDUSTRIJAIMPORT, podjetje za
zunanjetrgovinsko poslovanje in trgovino,
d.o.o., Kolodvorska 8, Vrhnika, sedež: Ko-
lodvorska 8, Vrhnika, pod vložno št.
1/11821/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev,
ime (tipa) zastopnika, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5475538
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Automotiv Handels und

Beteiligungs-Ges.m.b.H., Fabianistrasse 8,
vstop 7. 4. 1992, vložek 980.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brezigar David, Na-
brežina, Nabrežina 124, vstop 28. 11. 1991,
vložek 1,980.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Burgar Janez, Ljubljana, Kolod-
vorska 8, vstop 15. 1. 1991, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Di Batista
Franc, Notranje Gorice, Jamnikova 12, Vna-
nje Gorice, vstop 15. 1. 1991, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kajtna Jo-
sip, Logatec, Jačka 2, vstop 15. 1. 1991,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kajtna Matjaž, Logatec, Poljanska pot

26, vstop 15. 1. 1991, vložek 70.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klančar Olga,
Ljubljana, Kolodvorska 8, vstop 15. 1. 1991,
vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Križič Drago, Vrhnika, C. Krimskega
odreda 5, Verd, vstop 9. 4. 1992, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ploj
Lucija, Ljubljana, Rakovniška 6a, vstop 15.
1. 1991, vložek 70.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prijatelj Vojko, Vrhnika, Gra-
dišče 14c, vstop 15. 1. 1991, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rezar Bo-
rut, Medvode, Vaše 30f, vstop 15. 1. 1991,
Robida Miha, Ljubljana, Cigaletova 8, vstop
15. 1. 1991, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Škodlar Zdenka, Ljub-
ljana, Omahnova 3, vstop 15. 1. 1991, vlo-
žek 140.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vogrinc Marija, Vrhnika, Voljčeva 6,
vstop 15. 1. 1991, vložek 70.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lotrič Stanka, Oblak
Andreja, Buh Avgust, Lajevec Jaka, Starc
Viljem in Dudmir Jože, vsi izstopili 1. 7.
1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Škodlar Zdenka, razrešena 1. 7.
1994 in imenovana za vršilko dolžnosti di-
rektorja, ki zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industirjske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6521
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Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-27333

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00374 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/16211/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5586771003
Firma: RAPAL, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, podružnica RAPAL – salon opre-
me in servis, Celovška 280, Ljubljana

Skrajšana firma: RAPAL, d.o.o., Ljub-
ljana, podružnica RAPAL – salon opre-
me in servis

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Ustanovitelj: Rapal, d.o.o., Ljubljana,

Pavšičeva 6, vstop 20. 4. 1994, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petric Uroš, Ljubljana, Pavščičeva 6,
imenovan 20. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost podružnice je: proizvodnja,
prodaja in servis elektronskih naprav in
aparatov ter spremljajoče opreme in rezerv-
nih delov; proizvodnja, prodaja in servis
računalniške, strojne in programske opre-
me ter spremljajoče biro opreme in rezerv-
nih delov; inženiring na področju elektro-
tehnike, računalništva, gradbeništva in
strojništva; intelektualne storitve; raziska-
ve na področju elektrotehnike, računalniš-
tva, gradbeništva in strojništva; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi.

Rg-27335

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00969 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SOBY, podjetje za trgovi-
no, izvoz-uvoz, marketing, svetovanje in
storitve, d.o.o., Prušnikova 106, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06936/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5392080
Firma: LIDERA, podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo, marketing, svetovanje
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
c. 11

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

Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tabaković Draga, Ljublja-

na, Kunaverjeva 7, vstop 25. 5. 1990, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ta-
baković Jelena, Ljubljana, Kunaverjeva 7,
vstop 23. 2. 1995, vložek 735.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Tabaković Jelena, imenovana 23.
2. 1995, kot namestnica poslovodje zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5147 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki šiorke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 522 Trgovina na drob-
no 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 me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili.

Rg-27336

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01293 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TA–DA, Podjetje za trgovi-
no, servisno dejavnost, zastopanje in
agencijo, d.o.o., Ljubljana, Ul. 9. junija
16, sedež: Ulica 9. junija 16, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5721920
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Tadeja, vložek

600.000 SIT; Kovač Franc, vložek 300.000
SIT in Kovač Damjan, vložek 600.000 SIT,
vsi Ljubljana, Ul. 9. junija 16, vstopili 12. 3.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-27340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02158 z dne 7. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5899001
Firma: REPRO – MS, družba za trgo-

vanje s programsko opremo, d.o.o., Ce-
lovška 175, Ljubljana

Skrajšana firma: REPRO – MS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Avtotehna, d.d., Ljubljana,

Ljubljana, Slovenska cesta 54, vstop
15. 2. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štrbenk Peter, Ljubljana,
Malči Beličeve 69, vstop 15. 2. 1995, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ba-
juk Janez, Novo mesto, Irča vas 36, vstop 15.
2. 1995, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kopriva Zdenko, Škofljica, Za-
log pri Škofljici 18, vstop 15. 2. 1995, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koc-
jančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva 16, vstop
15. 2. 1995, vložek 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hrovat Miran, Ljubljana,
Šmartinska 109, vstop 15. 2. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Adamič Tomaž, Ljubljana, Dergomaška 41,
vstop 15. 2. 1995, vložek 210.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mihelič Marko, Ljub-
ljana, Cesta v Šmartno 2, vstop 15. 2. 1995,
vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bulić Bojan, Ljubljana-Polje, Kleme-
nova ulica 130, vstop 15. 2. 1995, vložek
105.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grimšič Franci, Ig, Iška vas 86, vstop 15. 2.
1995, vložek 45.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kuster Dušan, Višnja Gora, Zgor-
nja Draga 2, vstop 15. 2. 1995, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čelofiga
Damjan, Mengeš, Pot na Dobeno 5, vstop 15.
2. 1995, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žabnikar Bojan, Domžale, Rav-
nikarjeva ulica 1, vstop 15. 2. 1995, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vr-
hovnik Gregor, Ljubljana, Ogrinčeva ulica
11, vstop 15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Seliškar Alenka,
Ljubljana, Žigonova ulica 27, vstop 15. 2.
1995, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jelovšek Janez, Ljubljana, Mau-
rerjeva ulica 6, vstop 15. 2. 1995, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Je-
reb Matjaž, Vrhnika, Idrijska cesta 2, vstop
15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gruntar-Činč Mojca,
Ljubljana, Podmilščakova 37a, vstop 15. 2.
1995, vložek 15.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bastar Darinka, Ljubljana, Kra-
nerjeva ulica 1, vstop 15. 2. 1995, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvikl Urša, Ljubljana, Prušnikova ulica 29,
vstop 15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žužek Anton, Ljub-
ljana, Endliherjeva ulica 16, vstop
15. 2. 1995, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Laznik Miran, Ljubljana,
Švarova ulica 11, vstop 15. 2. 1995, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adamič Tomaž, imenovan 15. 2.
1995, kot poslovodja družbe zastopa druž-
bo v pravnem prometu neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
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vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-27341

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02192 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FENOLIT, Tovarna za iz-
delavo in predelavo plastičnih mas, Bo-
rovnica, p.o., sedež: Breg 22, Borovnica,
pod vložno št. 1/02187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje iz p.o. v d.d. in s tem spremembo
firme, ustanovitelje, deleže, osnovni kapital
in organizacijsko obliko, članov nadzorne-
ga sveta in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5043441
Firma: FENOLIT, d.d., sintetične smo-

le in mase
Skrajšana firma: FENOLIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 388,671.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstop 29. 3. 1995,
vložek 388,671.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Štebe Marko,
Končina Irena in Erman Oto, vstopili 10. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih pre-
paratov; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, par-
fumov in toaletnih sredstev; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov; 2461 Proizvodnja raz-
streliv; 2462 Proizvodnja sredstev za leplje-
nje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465
Proizvodnja neposrednih nosilcev zapisa;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-

stičnih mas; 268 Proizvodnja brusilnih sred-
stev in drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 285 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja  dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina  na
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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5145 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
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kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5283 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-

ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo;
9000 Storitve javne higiene; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Rg-27342

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02340 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SARRIO Slovenija, d.o.o.,
Proizvodnja kartona Količevo, Papir-
niška 1, Domžale, sedež: Količevo, Papir-
niška 1, Domžale, pod vložno št.
1/00572/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in izbris
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033691
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., izstop 21. 2. 1995; Sarrio
s.a. – Filiale Italiana, Milano, Via dei Bossi
4, vstop 11. 9. 1992, vložek 329,731.039,64
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sarrio s.a.
Pamplona (Navarra), Av. da Roncesvales 2,
vstop 3. 2. 1995, vložek 2.623,217.295,81
SIT, odgovornost: ne odgovarja; European
Bank for reconstruction and development,
EC2A 2EH, London, One exchange Sqare
London, vstop 28. 3. 1995, vložek
121,118.222,38 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Sutti Francesco,
Rinaldi Gianfranco, Capuano Ignazio, Gi-
rotti Cesare, Bardini Giuseppe, Romano Lui-
gi in Mongino Vittorio, vsi izstopli
21. 2. 1995.

Rg-27343

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02342 z dne 13. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa DENT–POINT, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, gostinstvo,
storitve, zunanjo trgovino, zastopanje tu-
jih partnerjev in konsignacijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/11219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5462134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mayer Dieter Wilhelm Simon Kur,
imenovan 3. 10. 1994, Kapellen, Belgija,
Panneuhoefdreef 27, zastopa družbo neo-
mejeno.

Rg-27344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02500 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  GOSPODARSKI  VEST-
NIK, založniško podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 5, sedež: Dunajska 5, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča posledice last-
ninskega preoblikovanja, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d., spremembo firme, zastopnika,
člane nadzornega sveta in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5049121
Firma:  GOSPODARSKI  VESTNIK,

založniška skupina, d.d.
Skrajšana  firma:  GOSPODARSKI

VESTNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 139,650.000 SIT
Ustanovitelj: ČGP Delo TOZD Gospo-

darski vestnik, r.o., izstop 30. 3. 1995; Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 30. 3. 1995, vložek 139,650.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Snoj Dušan, Brezovica pri Ljublja-
ni, Cesta OF 14, imenovan 12. 4. 1995, za-
stopa družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Bertoncelj-Po-
pit Vesna, Trontelj Jadranka, Belič Damjan,
Mulej Robert in Zajc Lojze, vsi vstopili 30.
3. 1995.

Rg-27345

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02656 z dne 2. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26374/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5903386
Firma: Dr. Košorok, zasebni medicin-

ski center, d.o.o.
Skrajšana firma: Dr. Košorok, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 40
Osnovni kapital: 1,537.746,50 SIT
Ustanovitelj: Košorok Pavle, dr., Ljub-

ljana, Erjavčeva 24, vstop 17. 5. 1995, vlo-
žek 1,537.746,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košorok Pavle, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 8030 Visokošolsko izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-27347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03236 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  Chrysler-Jeep  import,
uvoz-izvoz, d.d., Ljubljana, R Slovenija,
Dunajska 21, sedež: Dunajska 21, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728487
Firma: Chrysler-Jeep import, uvoz-iz-

voz, d.d., Ljubljana, R Slovenija, Celov-
ška 150

Sedež: Ljubljana, Celovška 150
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
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metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 8032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-27351

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03564 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PLAMAS, Splošna obrtna
zadruga, z.b.o., Ljubljana, Tomačevska
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/01717/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5002281
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kokelj Nevenka, dipl. oec., razre-
šena 31. 1. 1995; zastopnik Praprotnik Sil-
vester, Ljubljana, Krivec 100, imenovan
17. 1. 1995, kot predsednik zastopa zadrugo
neomejeno.

Rg-27352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03759 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Zavod za šport Slovenije,
Ljubljana, Hala Tivoli, Celovška 25, se-
dež: Hala Tivoli, Celovška 25, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25632/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5865522
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Levovnik Tomo, razrešen 31. 12.
1994; direktor Kondrič Miran, Ljubljana,
Krivec 3, imenovan 16. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev za nedoločen čas.

Rg-27353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03841 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LJUDSKA BANKA, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člana nadzornega sveta in spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Član nadzornega sveta: Weiss Peter,

vstopil 30. 5. 1995.

Rg-27357

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04954 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SOP, Specializirano pod-
jetje za industrijsko opremo, Ljubljana,
Kolodvorska 7, sedež: Kolodvorska 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25913/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča začetek
redne likvidacije, spremembo firme, sedeža,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5067090
Firma: SOP, Specializirano podjetje za

industrijsko opremo, d.o.o., Ljubljana,
Beethovnova 14, v likvidaciji

Skrajšana firma: SOP, d.o.o., Ljublja-
na, v likvidaciji

Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Romac Šircelj Elda, razrešena
11. 10. 1995; likvidator Toš Andrej, Ljub-
ljana, Beethovnova 14, imenovan 11. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja  ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 74741
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-27358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02555 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ČASOPISNO ZALO-

ŽNIŠKO PODJETJE ENOTNOST, p.o.,
Dalmatinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/02048/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča posledice lastninskega preoblikovanja
ter spremembo firme, ustanoviteljev, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284279
Firma: Časopisno založniško podjetje

Enotnost, d.o.o., Dalmatinova 4, Ljublja-
na

Skrajšana firma: ČZP Enotnost, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,190.000 SIT
Ustanovitelji: Republiški svet Zveze sin-

dikatov Slovenije, izstop 5. 12. 1994; Ber-
nardi Sašo, Ljubljana, Streliška 36; Fran-
češkin Marija, Ljubljana, Trebinjska 4; An-
žel Jožica, Škofja Loka, Podlubnik 259; Zlo-
bec Bora, Ljubljana, Frankopanska 16;
Križnik Damjan, Ljubljana, Vojkova c. 87;
Ulaga Andrej, Ljubljana, Viška 49c; Kavčič
Franček, Ljubljana, Poljanska 17; Žitnik Igor,
Ljubljana, Celovška 99c; Kuljaj Ivo, Ljublja-
na, Celovška 108; Rugelj Boris, Ljubljana,
Strojeva 7; Brajer Ciril, Brezovica, Rožna
pot 6, Dragomer; Pogačnik Iztok, Grosuplje,
Kozinova 24; Horvat Marjan, Borovnica,
Breg 55; Kozmos Jelka, Vrhnika, Brigadir-
ska 11; Bombač Brane, Rakek, Partizanska
46; Kšela Tomaž, Maribor, Heroja Šlandra
25, vsi vstopili 5. 12. 1994, vložili po 82.125
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad R
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 5. 12. 1994, vložek 438.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Ljubljana, Kolodvorska 25, vstop 5. 12. 1994,
vložek 219.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 25, vstop 5. 12. 1994,
vložek 219.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Marjan, Borovnica, Breg 55,
razrešen 5. 12. 1994 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo.

Rg-27485

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10099 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MOYA, mednarodne po-
slovne in turistične storitve, d.o.o., Notra-
nje Gorice 122a, Notranje Gorice, sedež:
Notranje Gorice 122a, Notranje Gorice,
pod vložno št. 1/08578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446295
Firma: MOYA, Trampuš & co., Med-

narodne poslovne in turistične storitve,
d.n.o., V rojco 24, Notranje Gorice

Skrajšana firma: MOYA, Trampuš &
co., d.n.o., Notranje Gorice
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice, V rojco 24
Ustanovitelja: Trampuš Lidija, vstop

31. 3. 1993 in Trampuš Miroslav, vstop
14. 4. 1994, oba Notranje Gorice, Notranje
Gorice 122a, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost družbe glasi: poslovanje pri
organizaciji potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev v državi in
tujini; posredovanje pri nastanitvi turistov
in druga posredovanja na področju turizma;
organizacija in posredovanje na področju
športa in rekreacije; namizno založništvo;
organizacija in posredovanje pri organiza-
ciji sejmov, razstav, kongresov in drugih
prireditev na področju turizma, športa, gos-
podarstva ter posebnih področij znanosti in
kulture; posredovanje in zastopanje pri po-
slih blagovnega prometa; organizacijske,
ekonomske in tehnološke storitve pri poslih
blagovnega prometa, športa in rekreacije;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; gostinske storitve;
izposoja in posredovanje pri izposoji avto-
mobilov, letal, plovil ter sredstev za rekrea-
cijo, šport, prosti čas, komunikacijskih sred-
stev in sistemov ter drugih tehničnih pred-
metov; storitve menjalnic, hranilniških in
posojilniških organizacij; uvoz in izvoz ži-
vilskih in neživilskih proizvodov.

Rg-27486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13718 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IDILA, zasebno podjetje za
trgovino, storitve, gostinstvo, d.o.o., Ro-
tarjeva ul. 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/08516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5447992
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Zupančič Marija, izstop

4. 8. 1994; Zupančič Katja, Ljubljana, Ro-
tarjeva ul. 1., vstop 24. 8. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Janja, Ljubljana, Adamičeva ulica
12, vstop 4. 8. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zupančič Marija, razrešena 4. 8. 1994;
direktorica Zupančič Janja, imenovana 4. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Zupančič Katja, imenovana 4. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1995:
5170 Druga trgovina na debelo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27487

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 45/13745 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EYE, trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Dob, Ul. 7. avgusta 36,
Dob, pod vložno št. 1/14637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-

noviteljev, firme, sedeža, osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, in uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5562155
Firma: EYE, trgovsko proizvodno pod-

jetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: EYE, d.o.o., Domžale
Sedež: Domžale, Študljanska 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Marinka in Buko-

vec Miran, izstopila 25. 7. 1994; Banko Ja-
nez, Domžale, Študljanska 2a, vstop 25. 7.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kovač Marinka, razrešena 25. 7.
1994; direktor Banko Janez, imenovan
25. 7. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Banko Cvetka, Domžale, Štu-
dljanska 2a, imenovana 25. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995: 191
Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 454 Zaključna grad-
bena dela; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 921 Filmska in videodejavnost; 922
Radijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna de-
javnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-27490

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13793 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HURWITS, tovarna noga-
vic, d.o.o., Kočevska Reka, Štalcarji n.h.,
Kočevska Reka, pod vložno št. 1/18493/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613647
Osnovni kapital: 49,455.638,72 SIT
Ustanovitelja: Rok, d.o.o., Kočevje, Sta-

ra Cerkev, Gorenje 59, vstop 29. 5. 1992,
vložek 391.000 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; Hurwits Socks srl., Trieste, Via Ca-
boto 18/I, vstop 29. 5. 1992, vložek
49,064.638,72 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Tkanje tekstilij;
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; 173 Plemenitenje tekstilij;
1730 Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 181 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 183 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava us-
nja; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obu-
tve; 1930 Proizvodnja obutve; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje.
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Rg-27500

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13802 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VARGALANT, podjetje za
marketing, proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Horjul 227, Horjul, pod vlož-
no št. 1/02839/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5316545
Firma: VARGALANT, družba za mar-

keting, proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Horjul 227, Horjul

Osnovni kapital: 14,951.497 SIT
Ustanovitelja: Prebil Bogomil in Prebil

Margareta, oba Horjul, Horjul 227, vstopila
7. 12. 1989, vložila po 7,475.748,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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 gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5148 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-

nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-27501

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13811 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VI – KA & CO, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ižanska 160, sedež:
Ižanska 160, Ljubljana, pod vložno št.
1/24597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5797292
Osnovni kapital: 1,584.560 SIT
Ustanovitelji: Vidic Marjan in Kanc Na-

da, vložila po 548.420 SIT in Kanc Maja,
vložek 487.720 SIT, vsi Ljubljana, Ižanska
160, vstopili 30. 6. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki  v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-

nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-27502

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13901 z dne 22. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa FLAMINGO – M, podjetje za
zunanjo trgovino, proizvodnjo in turizem,
družba z omejeno odgovornostjo, Ljublja-
na, Prešernova 3, sedež: Prešernova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23402/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5780993
Skrajšana  firma:  FLAMINGO  –  M,

d.o.o., Ljubljana, Prešernova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Todori Marjeta, Ljublja-

na, Prešernova 13, vstop 24. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Todori Marjeta, imenovana 25. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27503

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13911 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa REMEC, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 10, sedež: Sloven-
ska 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/19628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, firme
in sedeža ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5758653
Firma: REMEC, inženiring, d.o.o., Lju-

bljana, Stara Slovenska 10
Sedež: Ljubljana, Stara Slovenska 10
Osnovni kapital: 1,500.277 SIT
Ustanovitelj: Remec Aleš, Ljubljana,

Slovenska 10, vstop 19. 8. 1992, vložek
1,500.277 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27504

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13918 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SENICA, servis, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Beričevo, Beričevo
17, Beričevo, pod vložno št. 1/14885/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, firme in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5622719
Firma: SENICA, servis, trgovina in za-

stopanje, d.o.o., Beričevo 17, Beričevo
Osnovni kapital: 1,553.300 SIT
Ustanovitelj: Senica Branko, Dol pri

Ljubljani, Beričevo 17, vstop 19. 12. 1991,
vložek 1,553.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27506

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13951 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HIFA, Podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in dejavnosti na področ-
ju avtomobilizma, d.o.o., Ljubljana, pre-
serska ul. 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/08581/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme  in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5408601
Firma: HIFA, Podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in dejavnosti na področju avto-
mobilizma, d.o.o., Ljubljana, Preserska 6

Osnovni kapital: 5,246.000 SIT
Ustanovitelj: Šprah Janko, Ljubljana,

Preserska ul. 6, vstop 5. 9. 1990, vložek
5,246.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šprah Frančiška, izstop 15. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šprah Frančiška, razrešena 15. 7.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izolacij-
ska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-

janje drugih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-27507

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14024 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SONDI, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kamnik, Križ 38, Kamnik, pod
vložno št. 1/03299/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5328705
Osnovni kapital: 2,625.420 SIT
Ustanovitelji: Hašimović Pašan, Bijelji-

na, F. Višnjiča 68, vstop 16. 8. 1993, vložek
2,605.420 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hašimović Džanija, Bijeljina, F. Višnjiča
68, vstop 5. 7. 1994, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hašimović Ha-
na, Bijeljina, F. Višnjiča 68, vstop 5. 7.
1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Skenderović Nizar, Srednje Jarše, Ra-
domlje, Kamniška cesta 15, imenovan
24. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-27508

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14053 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GUMIKS, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Podgorje 120, Kamnik, pod
vložno št. 1/08643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430364
Firma: GUMIKS, Trgovinsko podjet-

je, d.o.o., Podgorje 120, Kamnik
Skrajšana firma: GUMIKS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Škraba Mojca, vstop 1. 6.

1990, vložek 600.000 SIT, Škraba Anica in
Škraba Milan, vstopila 29. 12. 1994, vložila
po 450.000 SIT, vsi Kamnik, Podgorje 120,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja

šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tek-
stilij; 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; 173 Plemenitenje tek-
stilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1724 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 361 Proizvodnja pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z opremo
za AOP; 5123 Trgovina na debelo z živimi
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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 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;

5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-27509

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14702 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROLBA, Ljubljana, stroji
in oprema, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva
13, sedež: Tavčarjeva 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07318/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, zvišanje osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo
priimka osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5385784
Skrajšana firma: ROLBA, d.o.o., Ljub-

ljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jurgele Tomaž, Ljubljana,

Tavčarjeva 13, vstop 25. 5. 1990, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurgele Jelar Marija, Duplje, Zadraga 5,
vstop 25. 5. 1990, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Terčelj-Verovšek
Katarina, Ljubljana, Pod topoli 25, vstop
25. 5. 1990, vložek 75.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6521 Finančni zakup (leasing);
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-27510

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14745 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ZeTe, inženiring in konsul-
ting, d.o.o., Ljubljana, Artačeva 8, sedež:
Artačeva 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/02250/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža družbe,
uskladitev dejavnosti, spremembo osnovne-
ga kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5288673
Firma: ZeTe, inženiring in konsulting,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZeTe, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: Dejak Bojan, Ljubljana

Šentvid, Artačeva 8, vstop 24. 8. 1989, vlo-
žek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bergant Gregor, Ljubljana, Celovška
128, vstop 30. 5. 1995, vložek 3,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Bergant Gregor, imenovan 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
191 Strojenje in obdelava usnja; 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami,
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priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, 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; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 926 Športna dejavnost.

Rg-27512

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14807 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AG MERKUR, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Jože-
ta Jame 16, sedež: Jožeta Jame 16, Ljub-
ljana-Šentvid, pod vložno št. 1/22585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5748844
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Godeša Andrej, izstop

14. 10. 1994; Adam Jože, izstop 10. 10.
1994; Rigel, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 4,
vstop 14. 10. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Adam Jože, razrešen 10. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995: 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-27514

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14857 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DSD,  podjetje za servisira-
nje in montažne storitve, uvoz-izvoz,
d.o.o., Logatec, Cesta talcev 5b, sedež: Ce-

sta talcev 5b, Logatec, pod vložno št.
1/08884/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5423562
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dolgan Franc, Košana,

Stara Sušica 19, vstop 9. 10. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Senčur Zmago, Logatec, Cesta talcev 5b,
vstop 9. 10. 1990, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-27515

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14936 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa V.I.P., Vrhniški inkubator
podjetništva, Tržaška cesta 23, Vrhnika,
d.o.o., sedež: Tržaška cesta 23, Vrhnika,
pod vložno št. 1/21521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5731925
Ustanovitelja: Marolt Marija, izstop

12. 10. 1994; Občina Vrhnika, Vrhnika, Tr-
žaška cesta 1, vstop 1. 12. 1992, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Obrtna zbornica Vrhnika, Vrhnika, Tržaška
c. 8a, vstop 1. 12. 1992, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marolt Marija, razrešena 12. 10.
1994; direktor Penko Angelo, Vrhnika, Us-
njarska 2, imenovan 12. 10. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Eko-
nomska propaganda; 745 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-27520

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15080 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EPING, grafični marketing,
družba z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, Tavčarjeva 2/I, sedež: Tavčarjeva
2/I, Ljubljana, pod vložno št. 1/04645/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5330653
Skrajšana firma: EPING, d.o.o., Ljub-

ljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolžan Franc, Ljubljana,

Štirnova 20, vstop 5. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27523

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15126 z dne 6. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa EXPRES MARKETING, import-
-export, trgovina, zastopstvo, agencija, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Bizoviška 1/a,
Ljubljana, sedež: Bizoviška 1/a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08781/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5523524
Osnovni kapital: 1,689.285 SIT
Ustanoviteljici: Vukšinič Antonija, vlo-

žek 11.000 SIT in Vukšinič Irena, vložek
1,678.285 SIT, obe Ljubljana-Dobrunje, Bi-
zoviška 1/a, vstopili 21. 8. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejv-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-27524

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15421 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HOP-HOP, podjetje za tr-
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govino, storitve, posredovanje in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 14,
sedež: Brodarjev trg 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5473829
Firma: HOP-HOP, Podjetje za trgovi-

no, storitve, posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Snebersko nabrežje 67,
Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: HOP-HOP, d.o.o., Lju-
bljana-Polje

Sedež: Ljubljana-Polje, Snebersko na-
brežje 67

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-27525

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15437 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AUM, d.o.o., alternativna
znanja, Hudovernikova 4, Ljubljana, se-
dež: Hudovernikova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808383
Ustanoviteljici: Neumann Božidara, Lju-

bljana, Hudovernikova 4, vstop 16. 6. 1993,
vložek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gruntar Gorazd, izstop 25. 11.
1994; Černivec Ksenija, Ljubljana, Dunaj-
ska 435, vstop 22. 4. 1994, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnsot, vpisana dne 8. 11. 1995: 158
Proizvodnja drugih živil; 221 Založništvo;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-

ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 913 Dejavnost dru-
gih organizacij; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-27526

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15443 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STRUNGRAD, gradbeniš-
tvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Glinškova ploščad 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, zvišanje osnovnega
kapitala, družbenikov, osebe pooblaščene za
zastopanje in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5777003
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Struna Francka, Višnja

Gora, Ciglerjeva 20, vstop 25. 1. 1993, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dirnbek Janko, Ljubljana, Ob Sotočju
16, vstop 23. 11. 1994, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dirnbek Janko, imenovan 23. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-27528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15710 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa APEGAS, podjetje za pli-
nifikacijo, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
3/a, Ljubljana, pod vložno št. 1/25380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo oseb pooblaščenih za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5842247
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Novosel Jože, dipl. inž., Ljubljana,
Mencingarjeva 33, imenovan 11. 5. 1994,
zastopa družbo in samostojno sklepa pravne
posle v zvezi s tekočim poslovanjem družbe
do zneska 10,000.000 LIT v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem tečaju Banke Slo-
venije. V vseh drugih zadevah zastopa druž-
bo in sklepa pravne posle skupno z direk-
torjem Mariom Sellariem, geometrom; di-
rektor Sellari Mario, Brescia, Via Perretti,
Torricelli 15, imenovan 28. 10. 1994, zasto-
pa družbo in sklepa pravne posle skupno z
direktorjem Jožetom Novoselom, in sicer v
vseh zadevah, razen v zadevah v zvezi s
tekočim poslovanjem, ki so v pristojnosti
direktorja Jožeta Novosela; direktor Braz
Anton, Ljubljana, Kamniška 24, imenovan
28. 10. 1994, zastopa družbo v poslih s po-
dročja promocije družbe in organiziranja iz-
vajanja investicij in nima drugih pooblastil
za zastopanje in sklepanje pravnih poslov.

Rg-27529

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom  Srg  št.  94/15718  z  dne  9. 11. 1995
pri subjektu vpisa V.M.H., vozila-mehani-
zacija-hidravlika,  d.o.o.,  Bizoviška  24,
Ljubljana-Dobrunje,  sedež:  Bizoviška
24, Ljubljana-Dobrunje,  pod  vložno  št.
1/10163/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5855373
Osnovni kapital: 5,141.550 SIT
Ustanovitelja: Vodlan Milan in Vodlan

Helena, oba Ljubljana Dobrunje, Bizoviška
24, vstopila 26. 12. 1990, vložila 3,070.775
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-27531

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15836 z dne 19. 10. 1995 pri
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subjektu vpisa SIMET, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Žerovnica 2, Žerov-
nica, sedež: Žerovnica 2, Cerknica, pod
vložno št. 1/16560/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5618703
Osnovni kapital: 2,951.350 SIT
Ustanovitelja: Svet Franc, Dolenja vas,

Dolenja vas 114, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,475.675 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vovk Anton, Begunje pri Cerknici, Begunje
25/a, vstop 23. 3. 1992, vložek 1,475.675
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1995:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo.

Rg-27532

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15938 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa STRUGA, gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 6,
sedež: Mala ulica 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24456/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, zastopnika, uskladitev dejavnosti in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 582527
Firma: STRUGA, gradbeništvo in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,023.580 SIT
Ustanovitelj: Saloski Asan, Struga, Ok-

tisi, vstop 3. 6. 1993, vložek 2,023.580 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Marin Leopold, Ljubljana, Dražgoška
47, imenovan 22. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 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 gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno

v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-27533

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16154 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  M & M,  trgovina,  go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Cerknica, Videm
20/a, Cerknica, pod vložno št. 1/06218/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in  spremembo priimka ustanovi-
teljice s temile podatki:

Matična št.: 5356032
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Šega Matjaž, Cerknica,

Videm 20a, vstop 15. 3. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jakopin Marjana, Cerknica, Kamna gorica
3, vstop 15. 3. 1990, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n. 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26660  Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela ; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240

Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
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obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 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 to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52310 Dejavnost lekarn; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55120 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 74110 Pravno svetovanje; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74200 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74300 Tehnični preizkusi in analize;
74400 Ekonomska propaganda; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Rg-27537

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16183 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ANARA, podjetje za trgo-
vinske in posredniške storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Marinkov trg 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, sedeža, usta-
novitelja in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523117
Firma: ANARA, inženiring, d.o.o., Lju-

bljana
Sedež: Ljubljana, Tolstojeva 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Končan Sabina, izstop

30. 11. 1994; Peteh Claudia, Ljubljana, Tol-
stojeva 17, vstop 30. 11. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Adamič Robert, Zagorje ob Savi, Polje 31,
vstop 30. 11. 1994, vložek 745.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kodelja Peter,
Ljubljana, Vrhovci, Cesta XVII/20, vstop
30. 11. 1994, vložek 745.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Končan Sabina, razrešena 30. 11.
1994; direktorica Peteh Claudia, imenovana
30. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1995: 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-27539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16212 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DOM GRAFIKA, trženje,
trgovina, gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Trg OF 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/12011/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5481635
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Konfederacija sindikatov

Slovenije Pergam, Ljubljana, Trg OF 14/IV,
vstop 19. 2. 1991, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne dogovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo;  5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540  Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 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; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-27540

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16258 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RO&CO, proizvodnja,
gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, turi-
zem, inženiring, export-import, d.o.o.,
Pšata 76, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/06847/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5383919
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jamnik Miroslav, Dol pri

Ljubljani, Pšata 76, vstop 20. 4. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Finalia Corp. 1050 S. State, izstop
13. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 267 Obdelava naravnega
kamna; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 747 Čiščenje stavb; 926 Športna de-
javnost.

Rg-27542

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18557 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa EGOLI, studio za marke-
ting, organizacijo in trgovino, Plevanče-
va 29, Ljubljana, d.o.o., sedež: Plevanče-
va 29, Ljubljana, pod vložno št. 1/17981/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, spremembo firme, sedeža, za-
stopnika in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5631238
Firma: EUROPRO, Podjetje za raču-

nalniške storitve, inženiring in marketing,
d.o.o., Mengeš, Valvasorjeva 6

Skrajšana firma: EUROPRO, d.o.o., Men-
geš

Sedež: Mengeš, Valvasorjeva 6
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhunc Tine, izstop 29. 12.

1994; Kočar Jure, Mengeš, Valvasorjeva 6,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Hameršak Sandi, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Kočar Jure, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-

no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno

z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.
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MARIBOR

Rg-18081

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04422 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa
COBRA, avto deli, trgovina, in elektro-
servis, d.o.o. pod vložno št. 1/01848/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5868530
Firma: COBRA, posredovanje, sveto-

vanje, storitve in trgovina, d.o.o.
Sedež: Maribor, Lovska 36
Osnovni kapital: 1,654.412 SIT
Ustanovitelja: Poštrak Zvonko, izstop

25. 10. 1994; Flac Janez, Maribor, Lovska
36, vstop 25. 10. 1994, vložek 827.206 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Nerat Zlatka,
Maribor, Borova vas 31, vstop 25. 10. 1994,
vložek 827.206 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poštrak Zvonko, razrešen 25. 10.
1994, prokurist Flac Janez, imenovan
25. 10. 1994; direktorica Nerat Zdenka, ime-
novana 25. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe se v celoti spremeni
tako, da odslej glasi: finančno knjigovodske
storitve; računovodske storitve; svetovanje
s področja knjigovodstva, računovodstva,
davkov, deviznega poslovanja, poslovanja
in organiziranja družb in zasebnih podjetni-
kov; trgovina na drobno in debelo z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi doma in v
tujini; zastopniški, posredniški, agencijski,
skladiščni, komisijski, komercialni posli v
domačem in tujem prometu blaga in stori-
tev; gostinske storitve: prehrana, pijača, na-
stanitve; turistične storitve: turistične agen-
cije, posredovanje turističnih storitev; stori-
tve in posredovanje v domačem in medna-
rodnem cestnem prometu, prevozi potnikov
in blaga, odprava in dostava blaga, rent-a-
car, taksi; proizvodnja kovinskih in drugih
gradbenih konstrukcij; popravilo in vzdrže-
vanje strojev, naprav in kovinskih izdelkov;
inženiring in izdelava tehnične dokumenta-
cije, razen gradbene; posredovanje in sveto-
vanje pri prometu z nepremičninami; po-
slovne storitve doma in v tujini; prirejanje
sejmov, razstav, reklame, ekonomska pro-
paganda; izobraževanje, ki ga ni mogoče
razvrstiti po stopnjah: tečaji, strokovno iz-
popolnjevanje; kooperacijski posli s področ-
ja registriranih dejavnosti z domačimi in
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami.

Rg-18108

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02252 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa FORTE TRADE, trgovsko
storitveno podjetje, d.o.o., Celjska 9, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5548497
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rodi Bojan, Maribor, Celj-

ska 9, vstop 1. 10. 1993, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18436

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05671 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EME-DATA, računalniško
podjetje, d.o.o., Ulica Borisa Kraigherja
3, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/03904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5514029
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstop 4. 2. 1991, vložek 1,622.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18484

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05158 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TISKAR, podjetje za gra-
fične storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljanska 9, Maribor, pod vložno št.
1/01088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5298938
Sedež: Maribor, Ulica kraljeviča Mar-

ka 5
Osnovni kapital: 2,016.077,90 SIT
Ustanovitelj: Dvoršak Igor, Maribor,

Praprotnikova 1, vstop 25. 10. 1989, vložek
2,016.077,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18660

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02640 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ALBIS, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Pohorska 34, Hoče,
pod vložno št. 1/06373/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5669448
Firma: ALBIS-HORVAT & CO., pod-

jetje za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ALBIS-HORVAT &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Horvat Albin, Maribor,

Ulica Kneza Koclja 31, vstop 24. 5. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Horvat Silva, Hoče,
Pohorska 34, vstop 24. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Horvat Albin, imenovan 24. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Horvat Silva, imenovana 24. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-18693

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03874 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ATJA, trgovina, storitve in
posredovanje, d.o.o., Cesta v Rogozo 15,
Miklavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/08339/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765161
Sedež: Maribor, Klinetova 16
Osnovni kapital: 1,705.000 SIT
Ustanovitelj: Gajser Vincenc, Maribor,

Klinetova 16, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,705.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: organiziranje zabavno glas-
benih in kulturnih prireditev; posredovanje
turističnih storitev; slikopleskarske storitve;
zaključna dela v gradbeništvu; avtovleka vo-
zil; popravila in servisiranje motornih vo-
zil; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; zastopanje tujih firm; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov.

Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na drobno in debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; prevoz bla-
ga in oseb v cestnem prometu; organizira-
nje športno rekreativnih prireditev in tek-
movanj; organizacija, posredovanje in
izvajanje komercialnih poslov pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
špedicija; organiziranje zabavno glasbenih
in kulturnih prireditev; posredovanje turi-
stičnih storitev; slikopleksarske storitve; za-
ključna dela v gradbeništvu; avtovleka vo-
zil; popravila in servisiranje motornih vo-
zil; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; zastopanje tujih firm; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov.

Rg-18802

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03490 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ŽUR, podjetje za opravlja-
nje trgovine in storitev, d.o.o., Selnica ob
Muri 99/a, Ceršak, pod vložno št.
1/08722/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, poob-
lastil zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789494
Osnovni kapital: 1,696.909 SIT
Ustanovitelja: Jager Mirko in Jager Ani-

ca, oba Ceršak, Selnica ob Muri 99/a, vsto-
pila 28. 5. 1993, vložila po 848.454,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jager Mirko, imenovan 28. 5. 1993, za-
stopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
posle v pravnem prometu do višine
20,000.000 SIT.

Rg-18950

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04854 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RES INTEGRA, podjetje
za trgovino, storitve in založništvo, d.o.o.,
Ulica Moše Pijade 21/b, Maribor, pod
vložno št. 1/08952/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5700361
Osnovni kapital: 1,501.236 SIT
Ustanovitelj: Golčar Bojan, Maribor,

Ulica Moše Pijade 21/b, vstop 2. 12. 1992,
vložek 1,501.236 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Miklič Peter, izstop 25. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golčar Bojan, imenovan 2. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mi-
klič Peter, razrešen 25. 3. 1994.
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Rg-18969

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03098 z dne 31. 1. 1995
pri subjektu vpisa MARKET-ENGINE-
ERING, podjetje za svetovanje, marke-
ting in inženiring, d.o.o., Bezjakova 125,
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/01515/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5342317
Osnovni kapital: 1,619.706 SIT
Ustanovitelj: Strašek Ivan, Pekre-Lim-

buš, Bezjakova 125, vstop 22. 12. 1989,
vložek 1,619.705 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19004

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05073 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MAT DESIGN, storitveno
podjetje, d.o.o., Linhartova 15, Maribor,
pod vložno št. 1/04206/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5510341
Firma: MAT DESIGN, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,012.315 SIT
Ustanovitelj: Sušnik Matjaž, Maribor,

Trg Borisa Kidriča 8, vstop 8. 8. 1991, vlo-
žek 2,012.315 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sušnik Matjaž, imenovan 8. 8. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Su-
šnik Peter, imenovan 2. 3. 1995, Maribor,
Goriška 17/c.

Rg-19093

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00091 z dne 11. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09494/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891434
Firma: KUPOLA, podjetje za gradnjo,

proizvodnjo, investicije, inženiring in tr-
govino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Valvasorjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mernik Viktor, Maribor,

Zrkovska 110/a, vstop 30. 1. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pec Iztok, Maribor, Valvazorjeva 6, vstop
30. 1. 1995, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zeljković Rade, Mari-
bor, Dogoška 63, vstop 30. 1. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pec Iztok, imenovan 30. 1. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih

izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje 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 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-19134

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 258/94 z dne
18. 4. 1994 v reg. vl. 1/3448/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo KAM-
PANJA SPEM, podjetje za tržno komu-
niciranje in politični marketing, d.o.o.,

Tyrševa 23, Maribor, spremembo firme in
sedeža, tako da odslej glasi:

Firma: Kampanja, podjetje za mana-
gement, d.o.o.

Skrajšana firma: Kampanja, d.o.o.
Sedež: Kočevarjeva 19, Maribor
Pristopitev družbenika: Božidar Novak,

Konšakova 28, Maribor in izstopitev Spem
d.o.o., studio za politični in ekonomski mar-
keting, Tyrševa 23, Maribor.

Spremembo dejavnosti v celoti, tako da
odslej glasi: inženiring, vodenje projektov,
svetovalne storitve na področju manage-
menta, finančne storitve, trgovska dejav-
nost, rent-a-car, izobraževalna dejavnost,
svetovalne storitve in področja financ, na-
ložb, ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve.

Rg-19202

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02777 z
dne 14. 7. 1994 pri subjektu vpisa BIOZA,
podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o. pod vložno št. 1/06251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5855730
Firma:  PRIMOTEHNA,  trgovsko  in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMOTEHNA, d.o.o.
Sedež: Maribor, Partizanska 3-5
Ustanovitelj: Jakopec Silvo, izstop 8. 6.

1994; Možič Ferdo, izstop 8. 6. 1994; Brez-
nik Mira in Breznik Peter, oba Maribor, Šen-
tiljska 13, vstopila 8. 6. 1994, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jakopec Silvo, razrešen 8. 6. 1994; di-
rektorica Breznik Mira, imenovana 8. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Breznik Peter, imenovan 8. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti se razširijo na: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi (uvoz in izvoz), in kataloška
prodaja; prevoz blaga in oseb v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; storitve v
domačem in mednarodnem cestnem prome-
tu (rent-a-car, taksi ...); zastopniški, posred-
niški, agencijski, komisijski in komercialni
posli z domačimi in tujimi fizičnimi in prav-
nimi osebami v prometu blaga in storitev;
gostinske storitve: gostinske storitve nasta-
nitve – prenočišča, penzioni, hotel, storitve
prehrane – restavracije s postrežbo, slašči-
čarne, druge gostinske storitve – kavarne,
točilnice in bari, dostava tople in hladne
hrane, ter pijače na dom; turistične storitve:
turistične agencije, uradi; drugo turistično
posredovanje; poslovne storitve: prirejanje
sejmov in razstav in druge organizacijske
storitve, knjigovodske in računovodske sto-
ritve, storitve obdelave podatkov, druge
neomenjene storitve; proizvodnja: kovinsko
predelovalna industrija: a) proizvodnja ko-
vinskega reprodukcijskega materiala: litih,
kovanih in stiskanih izdelkov, kovinskega
instalacijskega materiala, orodij, kovinske
embalaže, žičnikov, kovic, vijakov in dru-
gega žičnega materiala, kotalnih ležajev,
drugega kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala; b) kovinskih stavbnih in drugih kon-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3412 Št. 47 – 29. VIII. 1996

strukcij; c) blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov; d) bazičnih kemičnih
izdelkov in predelava kemičnih izdelkov:
kemičnih vlaken in plastičnih mas: umetnih
in sintetičnih vlaken, plastičnih mas, prede-
lava plastičnih mas, embalaža iz plastičnih
mas, druga predelava plastičnih mas; e) ža-
ganega lesa in plošč (furnir, panel plošče,
iverice, ...); f) končnih lesenih izdelkov: le-
senega pohištva, drugih končnih lesenih iz-
delkov: lesena embalaža, leseni stavbni ele-
menti, galanterija iz lesa in plute, predmeti
iz protja; zbiranje in primarna predelava in-
dustrijskih odpadkov; grafična dejavnost;
dejavnost gradbeništva: visoke, nizke grad-
nje in hidrogranje, inštalacijska in zaključ-
na dela v gradbeništvu; izdelava, popravila
in vzdrževanje predmetov iz: nekovin (gli-
ne, ...), kovin (cestnih vozil, ...), izdelkov
precizne mehanike, raznovrstnih kovinskih
izdelkov, elektrotehničnih izdelkov: strojev
in naprav (električnih motorjev...), elektron-
skih in telekomunikacijskih naprav (sestav-
ni deli elektronskih aparatov in naprav (RA
in TV aparatov, ...), električnih apratov za
gospodinjstvo (termični, hladilni aparati,
aparati za sušenje in pranje, ...), drugih elek-
trotehničnih izdelkov, lesenih predmetov,
izdelava živilskih proizvodov: kruha in pe-
civa, klanje živine in predelava mesa, raz-
novrstnih proizvodov: predmetov iz plastič-
nih mas, predmetov iz papirja; storitve re-
klame in ekonomske propagande; projekti-
ranje gradbenih objektov in drugo
projektiranje; kooperacijski posli s področ-
ja registriranih dejavnosti z domačimi in
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; razi-
skovalno-razvojne storitve (ekonomske in
tehnične); leasing posli; storitve menjalnic
in zastavljalnic; izobraževanje (šolanje in
vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti po stop-
njah: strokovno izpopolnjevanje, pridobitev
posebnega znanja (tuji jeziki, ...) in spretno-
sti (avto šola, ...).

Sedaj se dejavnosti glasijo: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi (uvoz in izvoz), in kataloška
prodaja; prevoz blaga in oseb v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; storitve v
domačem in mednarodnem cestnem prome-
tu (rent-a-car, taksi); zastopniški, posred-
niški, agencijski, komisijski in komercialni
posli z domačimi in tujimi fizičnimi in prav-
nimi osebami v prometu blaga in storitev;
gostinske storitve: gostinske storitve nasta-
nitve – prenočišča, penzioni, hotel, storitve
prehrane – restavracije s postrežbo, slašči-
čarne, druge gostinske storitve – kavarne,
točilnice in bari, dostava tople in hladne
hrane, ter pijače na dom; turistične storitve:
turistične agencije, uradi, drugo turistično
posredovanje; poslovne storitve: prirejanje
sejmov in razstav in druge organizacijske
storitve, knjigovodske in računovodske sto-
ritve, storitve obdelave podatkov, druge
neomenjene storitve; proizvodnja: kovinsko
predelovalna industrija: a) proizvodnja ko-
vinskega reprodukcijskega materiala: litih,
kovanih in stiskanih izdelkov; kovinskega
instalacijskega materiala, orodij, kovinske
embalaže, žičnikov, kovic, vijakov in dru-
gega žičnega materiala, kotalnih ležajev,
drugega kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala; b) kovinskih stavbnih in drugih kon-
strukcij; c) blaga za široko porabo in drugih

kovinskih izdelkov; d) bazičnih kemičnih
izdelkov in predelava kemičnih izdelkov:
kemičnih vlaken in plastičnih mas: umetnih
in sintetičnih vlaken, plastičnih mas, prede-
lava plastičnih mas: embalaža iz plastičnih
mas, druga predelava plastičnih mas; žaga-
nje lesa in plošč (furnir, panel plošče, iveri-
ce, …), končnih lesenih izdelkov: lesenega
pohištva, drugih končnih lesenih izdelkov:
lesena embalaža, leseni stavbni elementi,
galanterija iz lesa in plute, predmeti iz prot-
ja; zbiranje in primarna predelava industrij-
skih odpadkov; grafična dejavnost; dejav-
nosti gradbeništva: visoke, nizke gradnje in
hidrogradnje, inštalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu; izdelava, popravila in
vzdrževanje predmetov iz: nekovin (gline,
...), kovin (cestnih vozil, ...), izdelkov pre-
cizne mehanike, raznovrstnih kovinskih iz-
delkov, elektrotehničnih izdelkov: strojev
in naprav (električnih motorjev, generator-
jev ...), elektronskih in telekomunikacijskih
naprav (sestavni deli, elektronskih apartov
in naprav (RA in TV aparatov, ...); električ-
nih aparatov za gospodinjstvo (termični, hla-
dilni aparati, aparati za sušenje in pranje,
...), drugih elektrotehničnih izdelkov, lese-
nih predmetov, izdelava živilskih proizvo-
dov: kruha in peciva, klanje živine in prede-
lava mesa, raznovrstnih izdelkov, predme-
tov iz plastičih mas, predmetov iz papirja;
storitve reklame in ekonomske propagande;
projektiranje gradbenih objektov in drugo
projektiranje; kooperacijski posli s področ-
ja registriranih dejavnosti z domačimi in
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; razi-
skovalno – razvojne storitve (ekonomske in
tehnične); leasing posli; storitve menjalnic
in zastavljalnic; izobraževanje (šolanje in
vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti po stop-
njah: strokovno izpopolnjevanje, pridobitev
posebnega znanja (tuji jeziki, ...) in spretno-
sti (avto šola, ...).

Rg-19241

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02381 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PRINCES, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Usnjarska 7, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5442737
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Gianni, Koper, Se-

medela 18, vstop 4. 10. 1990, vložek
1,201.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šlajmer Fedor, Maribor, Valvasorjeva 4,
vstop 4. 10. 1990, vložek 300.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božič Gianni, imenovan 4. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Šlaj-
mer Fedor, imenovan 24. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-19287

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04330 z
dne 6. 12. 1994 pod št. vložka 1/09365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5868335
Firma:  PACK  SERVICE,  družba  za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PACK  SERVICE,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Šentiljska 42
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Plakolm Branko, Pekre-

Limbuš, Ulica Jelenčevih 2, vstop 18. 11.
1994, vložek 816.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Plakolm Bojan, Pekre-Limbuš,
Ulica Jelenčevih 2, vstop 18. 11. 1994, vlo-
žek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Turel Danica, Maribor, Koroška 120,
vstop 18. 11. 1994, vložek 304.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Horvat Bojana,
Pesnica, Dolnja Počehova 12/a, vstop
18. 11. 1994, vložek 160.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Horvat Igor, Pesnica,
Doljna Počehova 12/a, vstop 18. 11. 1994,
vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Plakolm Branko, imenovan 18. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Plakolm Bojan, imenovan 18. 11. 1994;
prokuristka Turel Danica, imenovana 18. 11.
1994.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; opravljanje komercialnih funkcij v
prometu blaga in storitev; komisijski posli
na področju prometa blaga in storitev; agen-
cijski posli in menjalniški posli na področju
prometa blaga in storitev; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; em-
baliranje blaga; predelava, dodelava pro-
izvodov; proizvodnja zgotovljenih tekstil-
nih izdelkov; proizvodnja bazičnih kemič-
nih izdelkov; konsignacijska prodaja blaga;
izvoz in uvoz blaga na podlagi pogodb o
dolgoročni proizvodni kooperaciji.

Rg-19310

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03494 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PROITAL, podjetje za sve-
tovanje na področju nege telesa in zdrave
prehrane, nudenje kozmetičnih storitev,
trgovina na drobno in debelo, uvoz-izvoz,
d.o.o., Šentiljska cesta 105, Maribor, pod
vložno št. 1/05848/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5710600
Osnovni kapital. 1,558.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrabelj Rosvita, Apače,

Apače 112, vstop 20. 2. 1992, vložek
1,558.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19393

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04873 z dne 14. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MAXI TA, mednarodno prevozno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Čufarjeva 5,
Maribor, pod vložno št. 1/03315/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5457521
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Halozar Tatjana, Zgornja
Polskava, Bukovec 17, vstop 9. l1. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Auda Alojz, Wenzelstein, ZR Nemči-
ja, Ehingen am Wenzelstein 72, vstop 9. 11.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-19418

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02622 z
dne 13. 6. 1994 pod št. vložka 1/08238/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža firme s temile podatki:

Firma: BEMIRALE, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: BEMIRALE, d.o.o.
Sedež: Kamnica, Bresterniška ul. 4.

Rg-19420

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00222 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BEAM, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Lesjakova 8, Mari-
bor, pod vložno št. 1/04145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5538459
Osnovni kapital: 2,062.000 SIT
Ustanovitelj: Senekovič Boris, Maribor,

Lesjakova 8, vstop 19. 11. 1990, vložek
2,062.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kurnik Edvard, izstop 8. 8. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Senekovič Boris, imenovan 19. 11.
1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Kurnik Edvard, razrešen 8. 8. 1994.

Rg-19639

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01817 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GRADIVO, podjetje za tr-
govino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Šar-
hova 28, Pragersko, pod vložno št.
1/07791/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5732514
Firma: GRADIVO, družba za trgovi-

no, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.200 SIT
Ustanoviteljica: Kohek Nada, Pragersko,

Šarhova 28, vstop 1. 3. 1993, vložek
1,500.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19721

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03586 z dne 10. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IRM, podjetje za inženi-
ring, računalništvo in marketing, d.o.o.,
Prešernova ulica 1, Maribor, pod vložno
št. 1/01271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5312299
Sedež: Maribor, Ilijeva ulica 4
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanoviteljica: Koban Melita, Maribor,

Ilijeva ulica 4, vstop 8. 5. 1991, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19825

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04125 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LMŠ, proizvodnja, uvoz-
izvoz, trgovina in storitve, d.o.o., Vrtnar-
ska 24, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/04630/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5583977
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-19846

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05964 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LMŠ, proizvodnja, uvoz-
izvoz, trgovina in storitve, d.o.o., Vrtnar-
ska 24, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/04630/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih dru-
žbah s temile podatki:

Matična št.: 5583977
Osnovni kapital: 1,508.508 SIT
Ustanovitelj: Šega Miroslav, Slovenska

Bistrica, Vrtnarska 24, vstop 23. 7. 1991,
vložek 1,508.508 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19887

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02489 z
dne 24. 10. 1994 pri subjektu vpisa NOLA,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/05327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5596637
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Perša Renato, Maribor, Pod

gradiščem 3, vstop 5. 2. 1992, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20002

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00581 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09540/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900808
Firma: STUDIO ARTEC, arhitekturni

biro, d.o.o.
Skrajšana  firma:  STUDIO  ARTEC,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Kersnikova ulica 3
Osnovni kapital: 1,671.600 SIT
Ustanovitelja: Marinič Božidar, Maribor,

Rožnodolska 40b, vstop 23. 5. 1995, vložek
835.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brandner Urban, Maribor, Gregorčičeva 21,
vstop 23. 5. 1995, vložek 835.800 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-20041

Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s
sklepom Srg št. 94/04418 z dne 10. 3. 1995
pri subjektu vpisa SLAVC, storitveno, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Le-
nardonova  33,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07983/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5750059
Firma: SLAVC, storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SLAVC, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Pukšič Slavko, vložek

99.000 SIT in Pukšič Marija, vložek 1.000
SIT, oba Maribor, Lenardova 33, vstopila
25. 10. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pukšič Slavko, imenovan 25. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Pukšič Marija, imenovana 25. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20049

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04809 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa S & M,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/06998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5689759
Firma: S & M, NOVOKMET & CO.,

trgovsko in proizvodno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: S & M NOVOKMET

& CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelja: Novokmet Mithat, vstop

12. 10. 1992 in Novokmet Senada, vstop 14.
12. 1994, oba Visoko, R BiH, Đure Pucara
Starog 31, vložila po 57.820 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Novokmet Senada, razrešena
14. 12. 1994; družbenik Novokmet Mithat,
imenovan 14. 12. 1994, zastopa družbo brez
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omejitev; prokuristka Milakovič Ana, ime-
novana 14. 12. 1994, Maribor, Ulica Arnol-
da Tovornika 9.

Dejavnost družbe glasi: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi; pro-
izvodnja: tekstila, tekstilne preje in zgotov-
ljenih tekstilnih, usnjenih in krznenih pred-
metov; izdelava in popravila tekstilnih pred-
metov ter predmetov iz usnja in krzna;
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
storitve notranje špedicije; zastopniški, po-
sredniški, agencijski, komisijski in komer-
cialni posli v prometu blaga in storitev; ko-
operacijski posli s področja dejavnosti; iz-
voz in uvoz neživilskih proizvodov; pro-
izvodnja v tujini: tekstila, tekstilne preje in
zgotovljenih tekstilnih, usnjenih in krzne-
nih predmetov; izdelava in popravila tek-
stilnih predmetov in iz usnja doma in v tuji-
ni; prevoz blaga in oseb v mednarodnem
cestnem prometu; organiziranje in izvajanje
zastopniških, posredniških, agencijskih, ko-
misijskih in komercialnih poslov s tujini fi-
zičnimi in pravnimi osebami, v prometu bla-
ga in storitev; storitve mednarodne špedici-
je; kooperacijski posli s tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami, s področja dejavnosti.

Rg-20119

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02722 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TARTUFFE, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Zgornje Hoče
56/a, Hoče, pod vložno št. 1/07337/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5710103
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Prosenjak Marko, Hoče,

Zgornje Hoče 56a, vstop 16. 12. 1992, vlo-
žek 1,526.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20120

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01655 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TLOS MARIBOR, podjet-
je za notranjo in zunanjo trgovino, meša-
no podjetje v privatni lastnini, d.o.o., Tru-
barjeva 6, Maribor, pod vložno št.
1/05683/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5612047
Firma: TLOS MARIBOR, podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,783.407,40 SIT
Ustanovitelji: TLOS, poduzeće za pro-

izvodnju laboratorijskog stakla i opreme,
p.o., Zagreb, R Hrvaška, Radnička c. Đ.
Đakovića 21, vstop 24. 1. 1992, vložek
3,763.407,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Likavec Zvonko, Pesnica, Dolnja Po-
čehova 10, vstop 24. 1. 1992, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gril Jeri-
ca, Pekre-Limbuš, Ulica Jelenčevih 20,
vstop 24. 1. 1992, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20146

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02249 z dne 21. 2. 1995 pri

subjektu vpisa VANA, podjetje za knjigo-
vodstvo, finance in trgovino, d.o.o., Ptuj-
ska cesta 36, Rače, pod vložno št.
1/05638/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5618339
Osnovni kapital: 1,845.918 SIT
Ustanoviteljici: Peršuh Ivana Marija in

Peršuh Edita, Rače, Ptujska 36, vstopili
2. 3. 1992, vložili po 922.959 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Peršuh Edita, imenovana 2. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Peršuh Ivana Marija, razrešena 23. 5.
1994.

Rg-20159

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02099 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa VENDO, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Do-
goška 7, Maribor, pod vložno št.
1/07556/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5713269
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikoš Gordana, vložek

785.700 SIT in Mikoš Marko, vložek
714.300 SIT, oba Maribor, Glavni trg 22,
vstopila 27. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mikoš Gordana, imenovana 27. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Mikoš Marko, imenovan 28. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20161

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01804 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa VICOM, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ruperče 7, Pernica
pri Mariboru, pod vložno št. 1/08876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5806356
Osnovni kapital: 1,503.196,19 SIT
Ustanovitelj: Cmager Vinko, Pernica pri

Mariboru, Ruperče 7, vstop 9. 7. 1993, vlo-
žek 1,503.196,19 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;

4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
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Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-20472

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04284 z
dne 18. 11. 1994 pri subjektu vpisa MA-
TEJA, agencija za področje organizacije,
ekonomske propagande in manekenstva,
d.o.o., Glavni trg 19/c, pod vložno št.
1/06353/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5656559
Firma: MAIGO, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MAIGO, d.o.o.

Rg-20474

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 697/94 z dne
20. 5. 1994 v reg. vl. 1/9105/00 vpisalo pri
družbi z neomejeno odgovornostjo KE-
RAMIKA – Senekovič & Co., storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Poropatova
6/a:

Razširitev dejavnosti na: finančne, teh-
nične in poslovne storitve doma in v tujini:
storitve na področju prometa: storitve re-
klame in ekonomske propagande, komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev, neomenjene storitve
na področju prometa: posredništvo, komi-
sijski posli ipd., finančno svetovanje in in-
ženiring, ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve, poslovne storitve: prireja-
nje sejmov in razstav, knjigovodske storitve,
storitve obdelave podatkov, druge neome-
njene storitve.

Pečar Ireno Marijo, ki odslej zastopa
podjetje kot prokuristka.

Rg-20486

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 364/94 z dne
15. 3. 1994 v reg. vl. 1/3262/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo LIBRI,
podjetje za knjigovodske storitve, trgovi-
no, uvoz in izvoz, d.o.o., Maribor, Kapar-
jeva 6, izstop družbenika Dušana Peniča, iz
Maribora, Borova vas 15; izbrisalo doseda-
njega direktorja Dušana Peniča.

Rg-20489

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 279/94 z
dne 18. 5. 1994 v reg. vl. 1/6536/00 vpisa-
lo pri družbi z omejeno odgovornostjo
S.I.A., proizvodno, projektantsko, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Sp. Du-
plek, Dvorjane 44, izstop družbenice
Žmavcar Saše, Sl. Bistrica, Obrtniška 6 in
pristop družbenika Sivka Boža, Dvorjane
44, Sp. Duplek; izbrisalo dosedanjega di-
rektorja Žmavcar Saša in vpisalo Sivka Bo-
ža, ki odslej zastopa podjetje kot direktor,
brez omejitev, posamično, ter pri vpisani
družbenici Sivka Angelci spremenilo na-
ziv v “prokuristka”, ki zastopa podjetje
brez omejitev, posamično.

Rg-22120

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00649 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906199
Firma: BAGRAS, gradbeno, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BAGRAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Greenwiška 12
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Balavac Senko, Mostar, Bi-

H, S. Mujića 6, vstop 24. 5. 1995, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Balavac Senko, imenovan 24. 5. 1995;
direktorica Anders Majda, imenovana 24. 5.
1995, Maribor, Greenwiška 12, zastopa
družbo z omejitvijo, da je pooblaščena za
sklepanje poslov do višine 300.000 SIT in
zastopa družbo skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5 136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
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strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalnških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-22124

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00130 z dne 21. 8. 1995 pod
št. vložka 1/09570/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5888956
Firma: BLISK-GERŠOVNIK & CO.,

proizvodno, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.n.o.

Skrajšana firma: BLISK-GERŠOVNIK
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Kersnikova ulica 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Geršovnik Franc in Ger-

šovnik Zvonka, oba Maribor, Kersnikova
ulica 7, vstopila 18. 1. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Geršovnik Franc imenovan 18. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Geršovnik Zvonka, imenovana
18. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, preteženo z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5142 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 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.;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-22168

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06504 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KAM, turistično in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Razlagova ulica 22,
Maribor, pod vložno št. 1/05108/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v druž-
bo z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5596734
Firma: KAM, KLEMENČIČ & CO.,

turistično in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: KAM, KLEMENČIČ

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Klemenčič Alojz in Kle-

menčič Brigita, oba Maribor, Betnavska 69,
vstopila 28. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Klemenčič Alojz, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Klemenčič Brigita, imenovana
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22182

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06538 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MA & RO, podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Na
gorci 68/a, Maribor, pod vložno št.
1/02241/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
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benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5383781
Osnovni kapital: 1,601.542 SIT
Ustanovitelja: Marin Miran, vstop 25. 4.

1990 in Marin Marija, vstop 28. 12. 1994,
oba Maribor, Na gorci 68/a, vložila po
800.771 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Rojak Jožef, izstop 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marin Miran, imenovan 25. 4. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ro-
jak Jožef, razrešen 28. 12. 1994.

Rg-22189

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00216 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  METALNA  MARIBOR,
strojegradnja, konstrukcije, montaža in
storitve, d.d., Zagrebška 20, Maribor, pod
vložno št. 1/00480/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036011
Člani nadzornega sveta: Ivanovič Bog-

dan in Pacher Leopold, oba vstopila 13. 2.
1994; Vran Andreja, Nemec Valter in Pihler
Alojz, vstopili 28. 12. 1994; Vrdoljak Sašo,
izstopil 24. 2. 1994; Prošk Milan, vstopil
24. 2. 1995.

Rg-22195

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06781 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa NATURBIRO, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Zgornji Porčič
115, Sveta Trojica, pod vložno št.
1/07647/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5894182
Osnovni kapital: 1,881.224 SIT
Ustanoviteljica: Pečko-Kekec Ljiljana,

Sveta Trojica, Zgornji Porčič 115, vstop
9. 2. 1993, vložek 1,881.224 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-22196

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00097 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa NAMB, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Gačnik 85, Pesnica, pod vložno
št. 1/04864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5640890
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Sergo Bogdan, Pesnica pri

Mariboru, Gačnik 85, vstop 3. 3. 1992, vlo-
žek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah

in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-22220

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00871 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ROKIMAT, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Tržaška 5, Maribor, pod vlož-
no št. 1/05202/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5610630
Osnovni kapital: 1,511.550 SIT
Ustanovitelja: Lončarič Andreja, Mari-

bor, Borova vas 25, vstop 6. 4. 1992, vložek
761.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lončarič Dušan, Maribor, Borova vas 25,
vstop 15. 7. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lončarič Dušan, imenovan 15. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22278

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05346 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CREATIVE DARE COM-
PANY, podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no, posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljanska  cesta  17/a,  Maribor,  pod
vložno št. 1/02787/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5416779
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovski Darko, Maribor,

Ljubljanska 17a, vstop 15. 6. 1993, vložek
752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štukovnik Vladka, Maribor, Tomšičeva 22,
vstop 10. 8. 1994, vložek 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petrovski Darko, imenovan 15. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Štukovnik Vladka, imenovana 10. 8. 1994.

Rg-22287

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04825 z dne 25. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09560/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5752272
Firma: ORDAGIĆ-OMERHODŽIĆ, po-

djetje za trgovino, predelavo in storitve,
d.n.o.
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Skrajšana  firma:  ORDAGIĆ-OMER-
HODŽIĆ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Levstikova 13
Osnovni kapital: 122.476 SIT
Ustanovitelji: Omerhodžić Muris, Brč-

ko, BiH, Pelagića 38, vstop 16. 12. 1994,
vložek 61.238 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Ordagić Mustava,
Brčko, BiH, Biberovića 4, vstop 16. 12.
1994, vložek 61.238 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Ordagić
Delveta, Brčko, BiH, Biberovića 4, vstop
16. 12. 1994, odgovornost; odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Omerhodžić Muris, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Ordagić Mustafa, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23068

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00907 z dne 12. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09578/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908248
Firma: ALVAS, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Krekova ulica 16/III
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Latinovič Majda, Mari-

bor, Prešernova ulica 12, vstop 31. 7. 1995,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Avdičaušević Đevdeta, Zvornik, Bi-
H, Filipa Kljajiča 18, vstop 31. 7. 1995,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Latinovič Majda, imenovana 31. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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 predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-23077

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00673 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa UNIDEL, podjetje za zapo-
slovanje in usposabljanje invalidnih oseb,
d.o.o., Partizanska 38, Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/08371/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti, tipa in omejitev zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5764769
Ustanovitelj: IMPOL, Industrija metal-

nih polizdelkov, d.o.o., vložek 6,400.734,60
SIT in IMPOL SERVIS, podjetje za oprav-
ljanje servisnih dejavnosti, d.o.o., vložek
2,413.000 SIT, oba Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 38, vstopila 25. 5. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jereb Mirko, imenovan 9. 12. 1994,
Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 10, za-
stopa družbo z omejitvijo, da lahko posle
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter po naravi sličnih
drugih poslov, sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine. Skupščina lah-
ko s posebnim sklepom veže sklenitev po-
sameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2514 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 47 – 29. VIII. 1996 Stran 3419

met; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-24157

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03042 z dne 30. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa AST, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Prešernova 12/I, Maribor, pod vložno št.
1/08596/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5774888
Osnovni kapital: 1,601.852 SIT
Ustanovitelj: ED. Ast & Co GBMH, Graz,

Avstrija, Burgring 16, vstop 9. 3. 1993, vlo-
žek 1,601.852 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Sulzberg Franz, razrešen 10. 4. 1995;
Possnig Georg, imenovan 10. 4. 1994, Graz
Avstrija, Burgring 16, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Ketiš Andreja, imeno-
vana 10. 4. 1995, Maribor, Smetanova 31,
zastopa družbo z omejitvijo, da lahko skle-
pa pravne posle ob sopodpisu prokurista.

Rg-24161

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01895 z dne 1. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NIKMARKET, podjetje za
trgovino in posredovanje, d.o.o., Kraig-
herjeva 4/a, Lenart, pod vložno št.
1/05778/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5629390
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Furundžič Desanka, izstop

16. 5. 1994; Furundžič Nikola, Maribor,
Obrežna 135, vstop 16. 5. 1994, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Furundžič Desanka, razrešena
16. 5. 1994; direktor Furundžič Nikola, ime-
novan 16. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-24169

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00626 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ENERKO ENERGO KON-
ZALTING, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Partizanska 3-5, Maribor, pod vlož-
no št. 1/03644/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5658870
Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-24174

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06260 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  STOTINKA,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Pečke 58, Makole, pod vložno št.
1/08481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5772788
Osnovni kapital: 2,088.144 SIT
Ustanovitelji: Pocajt Vladimir, Makole,

Peček 58, vstop 18. 6. 1993, vložek 200.814
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rojs Dar-
ko, Makole, Pečke 58, vstop 18. 6. 1993,
vložek 903.665 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mladič Bogomir, Maribor, Tyrševa
ulica 1, vstop 22. 12. 1994, vložek 903.665
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pocajt Vladimir, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Rojs Darko, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mla-
dič Bogomir, imenovan 22. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-24183

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05973 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa M & KAM, podjetje za tu-
rizem in storitve, d.o.o., Krekova 17, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/07790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5747490
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gerovac Ksenija, Mari-

bor, Prežihova 7, vstop 3. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gerovac Ksenija, imenovana 3. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kavčič Peter, razrešen 29. 12. 1994.

Rg-24193

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/71701 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALJA poslovne storitve, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Zupančičeva ul. 6, Slo-
venska Bistrica, pod vložno št. 1/7372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5465648
Osnovni kapital: *2.100 SIT
Osnovni kapital: 1,719.000 SIT
Ustanoviteljica: Natalija Omerkadič, Slo-

venska Bistrica Zupančičeva ul. 6, vstop
6. 10. 1992, vložek *2,100 SIT, vložek
1,719.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24194

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/71701 z dne 8. 9. 1995, pri subjek-
tu vpisa PROIZVODNO, TRGOVSKO
IN STORITVENO PODJETJE KONOG,
d.o.o., Maribor, Cesta zmage 92, pod vlož-
no št. 1/6313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5657326
Firma:  PROIZVODNO  TRGOVSKO

IN STORITVENO PODJETJE KONOG,
d.o.o.

Firma: KONOG PROIZVODNO TR-
GOVSKO IN STORITVENO PODJET-
JE, d.o.o.

Osnovni kapital: *10.000 SIT
Osnovni kapital: 1,570.669 SIT
Ustanoviteljica: Elizabeta Kogler, Mari-

bor, Cesta Zmage 92, vstop 21. 8. 1992,
vložek *10.000 SIT, vložek 1,003.669 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24202

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05979 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TURISTIČNA AGENCIJA
PRESKRBA POLJČANE, storitve in tr-
govina, d.o.o., Bistriška 54, Poljčane, pod
vložno št. 1/07530/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, priimka zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5713684
Osnovni kapital: 1,576.700 SIT
Ustanovitelj: PRESKRBA POLJČANE,

trgovina in storitve, d.d., Poljčane, Bistriška
54, vstop 12. 2. 1993, vložek 1,576.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Križanič Simona, imenovana
29. 12. 1994, Slovenska Bistrica, Bistriška
cesta 91, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24205

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05362 z dne 30. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa GRAMAR, podjetje za gradbeniš-
tvo, gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Gradiška 218, Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/08232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5763720
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ULTRA, podjetje za fi-

nančni inženiring, gospodarsko svetovanje,
trgovino, d.d., Zgornja Kungota, Gradiška
218, vstop 30. 9. 1992, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; KEMAJ, pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o., Maribor,
Ulica Josipa Priola 7, vstop 30. 9. 1992,
vložek 315.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Repnik Branka, izstop 25. 4. 1994;
Bosina Andreja, izstop 15. 4. 1994; Kopač
Primož, izstop 15. 4. 1994; CARPE DIEM,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Zgor-
nja Kungota, Gradiška 218, vstop 15. 4.
1994, vložek 435.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vajdič Mirko, Maribor, Smeta-
nova ulica 52, vstop 15. 4. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Graifoner Franc, razrešen 1. 12. 1994;
direktor Vajdič Mirko, imenovan 1. 12.
1994; zastopa družbo z omejitvijo, da lahko
sklepa pravne posle nad vrednostjo 30.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije in s soglasjem
skupščine.
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Rg-24207

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02268 z dne 18. 9. 1995 pod
št. vložka 1/01083/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Firma: ZUMI COMMERCE, podjetje
za proizvodnjo, zastopanje in posredova-
nje prodaje, d.o.o.

Skrajšana firma: ZUMI COMMERCE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Niška 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Mirko, Maribor,

Niška 4, vstop 27. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Mirko, imenovan 27. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Izbris družbe z omejeno odgovornostjo
iz sodnega registra, zaradi preoblikovanja v
samostojnega podjetnika.

Rg-24209

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00701 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa OBLAČILA STESSL, pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov in trgovina,
d.o.o., Tržaška cesta 37/a, Maribor, pod
vložno št. 1/07381/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708192
Ustanovitelj: Stessl Elfride, Leibnitz,

Avstrija, Augasse 4/a, vstop 1. 12. 1992,
vložek 4.724.453,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stessl Elfride, imenovan 1. 12. 1992,
zastopa družbo posamično brez omejitev;
prokuristka Simonič Nada, razrešena 24. 4.
1995; prokurist Puconja Rudi, imenovan
24. 4. 1995, Miklavž na Dravskem polju 10.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-

na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5 143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52742
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji orožja in stre-
liva; pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
odpremo tovora in dejavnost špediterjev;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja med managerji in delavci.

Rg-24221

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06125 z dne 23. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BS-INŽENIRING, podjetje za sve-
tovanje, d.o.o., Borova vas 26, Maribor,
pod vložno št. 1/08342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5764700
Osnovni kapital: 1,567.500 SIT
Ustanovitelj: Buršič Sergio, Maribor,

Borova vas 26, vstop 1. 3. 1993, vložek
1,567.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24224

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00932 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VOLGA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Sokolska 19, Maribor, pod vlož-
no št. 1/09531/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5900662
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 6.

Rg-24230

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06410 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GBM GERT, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Rošpoh 164/b, Kamnica, pod vložno št.
1/08211/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5761492
Osnovni kapital: 1,625.246,68 SIT
Ustanoviteljica: Kurbus Majda, Kamni-

ca, Rošpoh 164/b, vstop 30. 4. 1993, vložek
1,625.246,68 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-24243

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00821 z dne 21. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908167
Firma: HENKEL-ZLATOROG-STORI-

TVE, podjetje za proizvodnjo in storitve,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  HENKEL-ZLATO-
ROG-STORITVE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Industrijska ulica 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HENKEL-ZLATOROG,

d.o.o., Maribor, Industrijska ulica 23, vstop
5. 7. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leš Aleksander, imenovan 5. 7. 1995,
Lenart, Maistrova 1, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da za sklepanje poslov v vrednosti
nad 10.000 DEM v tolarski protivrednosti
potrebuje predhodno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7482 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.
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Rg-24246

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00909 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa POVRTNINA, trgovsko po-
djetje, trgovina na veliko, p.o., Tržaška
cesta 33, Maribor, pod vložno št.
1/01130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5110939
Firma:  POVRTNINA,  trgovina,  pro-

izvodnja, storitve, d.d.
Skrajšana firma: POVRTNINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 109,775.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci notranjega od-

kupa, vstopili 6. 4. 1995, vložek 34,435.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci interne razdelitve, vstopili 6. 4. 1995,
vložek 21,960.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Slovenski odškodninski sklad,
vstop 6. 4. 1995, vložek 10,975.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mejna ulica 5, vstop 6. 4. 1995,
vložek 10,975.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 25, vstop 6. 4.
1995, vložek 31,430.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Be-
nič Zoran, razrešen 18. 9. 1995; član uprave
Dubajič Dušan, imenovan 7. 4. 1995, Mari-
bor, Mejna 58, zastopa in predstavlja druž-
bo brez omejitev do prve seje skupščine
družbe, kot predsednik začasne uprave; član
uprave Bedjanič Milan, imenovan 7. 4.
1995, Fram, Fram 117/a, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev do prve seje
skupščine uprave; član uprave Zgaga Boris,
imenovan 7. 4. 1995, Selnica ob Dravi, Ga-
silska 5/a, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev do prve seje skupščine uprave.

Člani nadzornega sveta: Krajnc Milena,
Černel Lizika, Helc Henrik, Kos Damijan,
Benič Zorislav, Gamser Danica, vsi vstopili
7. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem maščobami; 5134 Trgovina na debelo

z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitano opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-24250

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00832 z dne 19. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908213
Firma: ZVONKA, družba za organiza-

cijo, transport, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZVONKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Koroška cesta 102
Osnovni kapital: 1,500.834,46 SIT
Ustanoviteljica: Lubej Zvonka, Maribor,

Koroška cesta 102, vstop 23. 6. 1995, vlo-

žek 1,500.834,46 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lubej Zvonka, imenovana 23. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ci-
ringer Dejan, imenovan 23. 6. 1995, Mari-
bor, Koroška cesta 102.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževnje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
odpremo tovora, dejavnost špediterjev,
opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s
tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sor-
tiranje in tehtanje; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-24253

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00899 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  MERINKA-MELINDA,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Žitna 12, Maribor, pod vložno št.
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1/04219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep skupščine o začetku redne-pro-
stovoljne likvidacije, spremembo firme in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509947
Firma: MERINKA-MELINDA, d.o.o. –

v likvidaciji
Skrajšana firma: MERINKA-MELINDA,

d.o.o. – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvi-

dacijska upraviteljica Kaučič Nevenka, ime-
novana 8. 8. 1995, Maribor, Kotnikova uli-
ca 6, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24255

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00748 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRA, d.d., Kočevar-
jeva ulica 11, Maribor, pod vložno št.
1/00038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta, članov nadzorne-
ga sveta, zastopnikov in omejitev pooblastil
ter zapisnik skupščine z dne 24. 4. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5072034
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Terzič Ivan, razrešen 24. 4. 1995;
direktor Vlasak Vladko, imenovan 24. 4.
1995, Kamnica, Cesta v Rošpoh 108/a, vodi
družbo samostojno in na lastno odgovor-
nost, ter jo zastopa in predstavlja nasproti
tretjim osebam.

Člani nadzornega sveta: Puhan Jože in
Pišek Drago, oba izstopila 24. 4. 1995; Gru-
jič Peter, Grašič Ivan, Majhen Franc, Terzič
Ivan in Čurin Irena-Stanka, vsi vstopili
24. 4. 1995.

Rg-24270

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00727 z dne 15. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09583/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5413079
Firma: ISS TRAFFIC SERVICE, sto-

ritve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ISS TRAFFIC SER-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Kopitarjeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ISS SERVISYSTEM, sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Maribor, Ulica tal-
cev 1, vstop 28. 12. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rajtmajer Bojan, imenovan 28. 12. 1993,
Orehova vas-Slivnica, Ob nadvozu 1, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Orešek
Leopold, imenovan 31. 5. 1995, Gorišnica
Tibolci 50/a, zastopa družbo skupaj z direk-
torjem, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1995:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5271 Popravilo obutve in

drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-24278

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05367 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TAM-STP, podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo, trgovino, usposablja-
nje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o.,
Ptujska cesta 184, Maribor, pod vložno št.
1/03424/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5290074
Osnovni kapital: 4,110.000 SIT
Ustanovitelj: TAM Maribor, d.d., Mari-

bor, Ptujska cesta 184, vstop 19. 12. 1990,
vložek 4,110.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelen Peter, razrešen 6. 10. 1994; di-
rektor Juhart Savo, imenovan 7. 10. 1994,
Maribor, Trg Dušana Kvedra 1, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Pod šifro K 74.60 družba ne sme oprav-
ljati dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-24287

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00952 z dne 25. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09595/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev pooblaščene
investicijske družbe s temile podatki:

Matična št.: 5914922
Firma: PID KLAS, Krekova pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
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Skrajšana firma: PID KLAS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: inveticijska družba
Sedež: Maribor, Slomškov trg 18
Osnovni kapital: 4.758,860.000 SIT
Ustanovitelj: Krekova pooblaščena druž-

ba za upravljanje skladov, Maribor, Slom-
škov trg 18, vstop 8. 9. 1995, vložek
4.758,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerič Milan, imenovan 8. 9. 1995,
Pekre-Limbuš, Vlada Žigerja 5, po pred-
hodnem soglasju nadzornega sveta sklepa
naslednje pogodbe ali pravna dejanja: skle-
pa pogodbe za katere je lahko določeno s
poslovnim načrtom; plačilo provizije v del-
nicah investicijske družbe; najemanje in da-
janje posojil izven meja določene s poslov-
nim načrtom; pogodbe o prenosu opravlja-
nja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih
papirjev in opravljanja poslov o nakupu in
prodaji vrednostnih papirjev na borzi; iz-
plačilo predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Špilak Štefan,
Zrim Andrej in Klasinc Peter Pavel, vsi vsto-
pili 8. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-24290

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00956 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AGARION, proizvodno, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ruške čete 3, Ru-
še, pod vložno št. 1/07886/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5736960
Sedež: Ruše, Tovarniška 27
Ustanovitelji: AGA, agencija za razvoj

podjetništva, d.o.o., izstop 8. 9. 1995;
AGRO RUŠE, proizvodnja, trgovina, stori-
tve, d.o.o., izstop 8. 9. 1995; Simonič An-
ton, Ruše, Kidričeva 12, vstop 8. 9. 1995,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kumperščak Bojan, Maribor, Šarho-
va 49, vstop 8. 9. 1995, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferlinc Simon,
Fala, Fala 55, vstop 8. 9. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lobnik Emil, Kamnica, Na Jelovcu 20, vstop
8. 9. 1995, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Soče Ivan, razrešen 8. 9. 1995; direk-
tor Simonič Anton, razrešen 8. 9. 1995; di-
rektor Lobnik Emil, imenovan 8. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev in posamično.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 2125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo

z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52472 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo

obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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 opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti.

Rg-24304

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00391 z dne 28. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09600/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5899893
Firma: KONZORCIJ ZA NAMAKA-

NJE PODRAVJA gospodarsko interesno
združenje

Skrajšana firma: KNP GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Maribor, Glavni trg 19/c
Ustanovitelji: Občina Maribor, Maribor,

Heroja Staneta 1; Skupščina občine Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru, Pesnica; Skupšči-
na občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10; Zveza zadrug Mari-
bor, z.o.o., Maribor, Partizanska cesta 12;
Kmetijska zadruga Rače, Rače, Cesta talcev
1; Kmetijski zavod Maribor, p.o., Maribor,
Vinarska 14; Univerza v Mariboru, Visoka
kmetijska šola Maribor, Maribor, Vrbanska
30; Agrokombinat Maribor, p.o., Maribor,
Partizanska cesta 6; Kmetijski kombinat
Ptuj, p.o., Ptuj, Muzejski trg 2; Kmetijska
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zadruga Ptuj, z.o.o., Ptuj, Miklošičeva 12;
Kmetijska zadruga Dravsko polje, z.o.o.,
Lovrenc na Dravskem polju; Vinag Mari-
bor, p.o., Maribor, Trg svobode 3; Vodno-
gospodarsko podjetje Drava Ptuj, p.o., Ptuj,
Žnidaričevo nabrežje 12; VGP Hidroing Ma-
ribor, d.o.o., Maribor, Ljubljanska 9; Vod-
nogospodarski biro Maribor, p.o., Maribor,
Glavni trg 19/c; Občina Ormož, Ormož,
Ptujska cesta 6; Skupščina občine Lenart,
Trg svobode 7; Krekova družba za financi-
ranje, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 18, vsi
vstopili 14. 12. 1994, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Edelbaher Marija Ana, imenovana
14. 12. 1994, Maribor, Terčeva 65, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela
in dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 6030 Cevo-
vodni transport; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo.

Rg-24306

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06787 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KIME, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Framska 4, Mari-
bor, pod vložno št. 1/06046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5639697
Sedež: Maribor, Mlinska ulica 24
Osnovni kapital: 1,616.870 SIT
Ustanovitelja: Grozdanovič Milan, izstop

28. 12. 1994; Toš Frane, Maribor, Meljski
hrib 20, vstop 28. 12. 1994, vložek 808.435
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Majdak
Slavko, Maribor, Mlinska ulica 24, vstop

28. 12. 1994, vložek 808.435 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Grozdanovič Milan, razrešen 28. 12.
1994; direktor Majdak Slavko, imenovan
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Toš Frane, imenovan 28. 12. 1994.

Rg-24309

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00956 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AGARION, proizvodno, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ruške čete 3, Ru-
še, pod vložno št. 1/07886/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5736960
Sedež: Ruše, Tovarniška 27
Ustanovitelji: AGA, agencija za razvoj

pohištva, d.o.o., izstop 8. 9. 1995; AGRO
RUŠE proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,
izstop 8. 9. 1995; Simonič Anton, Ruše,
Kidričeva 12; Kumperščak Bojan, Maribor,
Šarhova 49; Ferlinc Simon, Fala, Fala 55;
Lobnik Emil, Kamnica, Na Jelovcu 20; vsi
vstopili 8. 9. 1995, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Soče Ivan, razrešen 8. 9. 1995; direk-
tor Simonič Anton, razrešen 8. 9. 1995; di-
rektor Lobnik Emil, imenovan 8. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev in posamično.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 2125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 551123 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5552 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
74230 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0125 Reja drugih živali; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem.

Pod šifro 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-24318

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01030 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  JEKLOTEHNA  INDEL,
družba za opravljanje storitev, d.o.o., Tr-
žaška cesta 85, Maribor, pod vložno št.
1/09562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5901553
Firma: JEKLOTEHNA INDEL, druž-

ba za usposabljanje in rehabilitacijo in-
validov, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3350
Proizvodnja ur; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 52482 Dejavnost cvetličarn;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev.

Pod šifro 01.411 sme družba opravljati
naštete dejavnosti po naročilu; pod šifro K
74.60 sme družba opravljati samo tehnično
varovanje.

Rg-24321

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06425 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FLUID, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Smolnik 54, Ruše, pod vložno
št. 1/03549/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5562872
Osnovni kapital: 2,865.610 SIT
Ustanovitelji: Strnad Zvonko, Ruše,

Smolnik 54, vstop 18. 12. 1990, vložek 400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jarc Boris,
Maribor, Regentova 9, vstop 1. 9. 1992,
vložek 400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vaupotič Milan, Maribor, Pod Kozjakom
10, vstop 1. 9. 1992, vložek 400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gerželj Darinka, iz-
stop 9. 8. 1994; Lončarič Anton, izstop 9. 8.
1994; VABA, d.o.o., Selnica ob Dravi, Pod
Kozjakom 10, vstop 29. 12. 1994, vložek
2,864.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strnad Zvonko, imenovan 18. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Jarc Boris, razrešen 29. 12. 1994.

Rg-24322

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00875 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KOMUNAPROJEKT, pod-
jetje za projektiranje, urbanizem in in-

ženiring, d.o.o., Partizanska cesta 3, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5013810
Firma:  KOMUNAPROJEKT,  družba

za projektiranje, urbanizem, inženiring
in posredovanje, d.d.

Skrajšana firma: KOMUNAPROJEKT,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 90,622.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci notranjega od-

kupa, vstopili 4. 10. 1994; vložek
20,990.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci interne razdelitve, vstopili
4. 10. 1994, vložek 18,125.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 4. 10. 1994, vložek 9,062.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 4. 10.
1994, vložek 9,062.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
4. 10. 1994, vložek 33,383.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bastič Marjan, imenovan 4. 10. 1994,
Maribor, Gregorčičeva 33, zastopa družbo
kot v.d. direktorja, brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šnajder Ivan,
Ekart Marjan in Kosmač Tatjana, vsi vsto-
pili 4. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7230 Obdelava podatkov; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-24328

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06400 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CONTRAST, podjetje za
trgovino, turizem, marketing in storitve,
d.o.o., Jezernikova 11, Ruše, pod vložno
št. 1/02811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
priimka družbenice in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5410215
Osnovni kapital: 1,501.300 SIT
Ustanovitelja: Strelec Blaž in Strelec-

Kranjc Tatjana, oba Ruše, Jezernikova 11,
vstopila 11. 7. 1990, vložila po 750.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24569

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05775 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KASTNER & OHLER, po-
djetje za trgovino in storitve, d.o.o., In-
dustrijska 5, Maribor, pod vložno št.
1/05388/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5597676
Ustanovitelj: KASTNER & OHLER

WARENHAUS AG, Graz, Austrija, A-8012,
vstop 31. 3. 1992, vložek 212,897,604,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Harnoncourt Franz, razrešen 28. 12.
1994; direktor Wressnig Kurt, razrešen 28.
12. 1994; prokurist Schmidtkonz Gerhardt,
razrešen 28. 12. 1994; prokurist Sommer
Cristian Ernst, razrešen 28. 12. 1994; pro-
kurist Bock Peter, imenovan 28. 12. 1994,
Graz 8012, Avstrija, Sackgasse 7-13, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Dremelj
Jožef, imenovan 28. 12. 1994, Maribor, Uli-
ca heroja Šlandra 25, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da lahko sklepa pravne posle ob so-
podpisu prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;

5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računa-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro I 63.40 ne sme družba opravljati
izdajanje in posredovanje transportnih do-
kumentov in tovornih listov; pod šifro K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje med
managerji in delavci.

Rg-24588

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00689 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09242/04 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 586058066
Firma:  NOVA  KREDITNA  BANKA

MARIBOR, d.d. Maribor, PODRUŽNICA
SLOVENSKA BISTRICA

Skrajšana  firma:  NOVA  KBM  d.d.
PODRUŽNICA SLOVENSKA BISTRICA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Slovenska Bistrica, Titova 55
Ustanovitelj: Nova kreditna banka Mari-

bor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
1. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Erker Janez, imenovan 1. 4. 1995,
Makole, Pečke 1, zastopa Podružnico Slo-
venska Bistrica v okviru pooblastil Uprave
Nove Kreditne banke Maribor, d.d.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 6512
Drugo denarno posredništvo.

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; da-
janje kreditov; opravljanje poslov plačilne-
ga prometa; poslovanje s tujimi plačilnimi
sredstvi; prevzemanje in dajanje poroštev
in garancij ter sprejemanje drugih obvezno-
sti za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo
v denarju v skladu z vsakokratnimi sklepi
oziroma pooblastili banke; odkupovanje če-
kov in menic; pod šifro J 65.23 podružnica
opravlja naslednje dejavnosti: nakup in pro-
daja vrednostnih papirjev domačih izdajate-
ljev; nakup in izterjava terjatev; hramba
vrednosti.

Rg-24591

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00694 z dne 10. 10. 1995 pod št.
vložka 1/09611/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906270
Firma: ZIMCOM, družba za finance,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 1,503.378,60 SIT
Ustanovitelj: Zimmel Peter, Wien 1140,

Avstrija, Bahngasse 14/8, vstop 17. 5. 1995,
vložek 1,503.378,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Leš Aleksander, imenovan 17. 5.
1995, Lenart, Maistrova 1, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 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; 6521 Finančni zakup (leasing).

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-24590

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05018 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  TRGO  SAŠO,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Terškova 5, Maribor, pod
vložno št. 1/06193/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644356
Firma: LATINO, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LATINO, d.o.o.
Sedež: Maribor, Mesarski prehod 3-5
Osnovni kapital: 1,788.390 SIT
Ustanoviteljica: Varga Stjepan, izstop

9. 11. 1994; Koren Terezija, Maribor, Pir-
natova 43, vstop 9. 11. 1994, vložek
1,788.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Varga Stjepan, razrešen 9. 11. 1994;
prokuristka Varga Marija, razrešena 9. 11.
1994; prokurist Varga Sašo, razrešen 9. 11.
1994; direktorica Koren Terezija, imenova-
na 9. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinastvo; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijiskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-

delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5 146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-24595

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00955 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KBM-INFOND, družba za
upravljanje, d.o.o., Trg svobode 6, Mari-
bor, pod vložno št. 1/09041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5822416
Osnovni kapital: 225,000.000 SIT
Ustanovitelji: Nova kreditna banka Ma-

ribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
16. 12. 1993, vložek 153,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zavarovalnica Ma-
ribor, d.d., Maribor, Cankarjeva 3, vstop
2. 3. 1994, vložek 33,750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; FINEA, d.o.o., Ma-
ribor, Ulica Vita Kraigherja 10, vstop 2. 3.
1994, vložek 11,250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mariborska borzno posred-
niška hiša, d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 4, vstop 2. 3. 1994, vložek 9,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SPEM,
d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 17, vstop
2. 3. 1994, vložek 2,250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pavlin Branko, Mari-
bor, Ulica Borisa Vinterja 5, vstop 2. 3.
1994, vložek 11,250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; DEJ, d.o.o., Postojna, Vojko-
va 12, vstop 5. 12. 1994, vložek 4,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24596

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01004 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AUTO-SANEX, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Orožnova
ulica 1, Maribor pod vložno št. 1/06263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5647487
Sedež: Maribor, Loška ulica 13.

Rg-24597

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00215 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa METALNA-KOVINAR, go-
stinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Polj-
ska cesta 2, Maribor, pod vložno št.
1/02408/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5382254
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štivan Bela, razrešen 1. 3. 1995; di-
rektorica Vaupotič Aleksandra, imenovana
1. 2. 1995, Maribor, Prisojna ulica 61, posle
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter po naravi stva-
ri sličnih drugih poslov, lahko v.d. direktor-
ja sklene le na podlagi predhodnega soglas-
ja organa upravljanja ustanovitelja.

Rg-24600

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00934 z dne 5. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09609/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5915899
Firma: LENZE ANTRIEBSTECHNIK

GMBH Muhlenstrasse 3, 4470 Enns, Av-
strija PODRUŽNICA LENZE pogonska
tehnika GmbH Maribor

Skrajšana  firma:  LENZE  ANTRIEB-
STECHNIK GmbH ENNS AVSTRIJA
PODRUŽNICA LENZE GmbH MARI-
BOR

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Roška 12
Ustanovitelj: Lenze Antriebstechnik

GMBH, Enns 4470, Avstrija, Muhlenstras-
se 2, vstop 26. 7. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Nemec Andrej, imenovan 26. 7.
1995, Maribor, Kettejeva ulica 13, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 podružnica ne sme
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-24601

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01083 z dne 10. 10. 1995
pod št. vložka 1/09616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 591546
Firma: ROSING, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ROSING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Mlinska ulica 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rudl Boris, Kamnice, Bre-

sterniška 53, vstop 11. 9. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Albert, Dornberk, Zalošče 29, vstop
11. 9. 1995 vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kovačič Albert, imenovan 11. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Rudl
Boris, imenovan 11. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2733 Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;

4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbenega dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina 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 debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Pod šifro CB 14.21 – razen pridobivanja
in bagranja industrijskega peska, peska za
gradbene namene ter gramoza; pod šifro G
51.18 ne sme družba opravljati posredniš-
tva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod
šifro I 63.40 ne sme družba opravljati izda-
janje in posredovanje transportnih doku-
mentov in tovornih listov; pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-24603

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00693 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09242/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5860580067
Firma: NOVA KREDITNA BANKA

MARIBOR, d.d., Maribor, PODRUŽ-
NICA PTUJ

Skrajšana  firma:  NOVA  KBM  d.d.,
PODRUŽNICA PTUJ

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Ptuj, Novi trg 6
Ustanovitelj: Nova kreditna banka Mari-

bor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
1. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Korez Martina, imenovana 1. 4.
1995, Ptuj, Kraigherjeva 4, zastopa podruž-

nico Ptuj v okviru pooblastil Uprave Nove
Kreditne banke Maribor, d.d.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; da-
janje kreditov; opravljanje poslov plačilne-
ga prometa; poslovanje s tujimi plačilnimi
sredstvi; prevzemanje in dajanje poroštev
in garancij ter sprejemanje drugih obvezno-
sti za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo
v denarju v skladu z vsakokratnimi sklepi
oziroma pooblastili banke; odkupovanje če-
kov in menic; pod šifro J 65.23 podružnica
opravlja naslednje dejavnosti: nakup in pro-
daja vrednostnih papirjev domačih izdajate-
ljev; nakup in izterjava terjatev; hramba
vrednosti.

Rg-24604

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00692 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09242/06 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 586058045
Firma:  NOVA  KREDITNA  BANKA

MARIBOR, d.d., Maribor, PODRUŽ-
NICA IDRIJA

Skrajšana firma: NOVA KBM d.d., PO-
DRUŽNICA IDRIJA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Idrija, Staneta Rozmana 9
Ustanovitelj: Nova kreditna banka Mari-

bor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
1. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Poženel Andra, imenovana 1. 4.
1995, Idrija, Otona Župančiča 2, zastopa
Podružnico Idrija v okviru pooblastil Upra-
ve Nove Kreditne banke Maribor, d.d.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; da-
janje kreditov; opravljanje poslov plačilne-
ga prometa; poslovanje s tujimi plačilnimi
sredstvi; prevzemanje in dajanje poroštev
in garancij ter sprejemanje drugih obvezno-
sti za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo
v denarju v skladu z vsakokratnimi sklepi
oziroma pooblastili banke; odkupovanje če-
kov in menic; pod šifro J 65.23 podružnica
opravlja naslednje dejavnosti: nakup in pro-
daja vrednostnih papirjev domačih izdajate-
ljev; nakup in izterjava terjatev; hramba
vrednosti.

Rg-24605

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00691 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09242/05 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5860580042
Firma:  NOVA  KREDITNA  BANKA

MARIBOR, d.d., Maribor, PODRUŽ-
NICA AJDOVŠČINA

Skrajšana firma: NOVA KBM d.d.,
PODRUŽNICA AJDOVŠČINA

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Ajdovščina, Goriška cesta 25/c
Ustanovitelj: Nova kreditna banka Mari-

bor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
1. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čotar Marija, imenovana 1. 4.
1995, Ajdovščina, Bazoviške brigade 6, za-
stopa Podružnico Ajdovščina v okviru poob-
lastil Uprave Nove Kreditne banke Mari-
bor, d.d.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; da-
janje kreditov; opravljanje poslov plačilne-
ga prometa; poslovanje s tujimi plačilnimi
sredstvi; prevzemanje in dajanje poroštev
in garancij ter sprejemanje drugih obvezno-
sti za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo
v denarju v skladu z vsakokratnimi sklepi
oziroma pooblastili banke; odkupovanje če-
kov in menic; pod šifro J 65.23 podružnica
opravlja naslednje dejavnosti: nakup in pro-
daja vrednostnih papirjev domačih izdajate-
ljev; nakup in izterjava terjatev; hramba
vrednosti.

Rg-24702

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/04441 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SAFE INVEST SL, zavaro-
valniško posredovanje, d.o.o., Prešerno-
va 1/I, Maribor, pod vložno št. 1/04576/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5520959
Firma: SAFE-INVEST, zavarovalniško

posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAFE-INVEST, d.o.o.
Ustanovitelja: SAFE-INVEST F Holding

Gesellschaft, Wien A-1040, Avstrija Press-
gasse 31/6-29, vstop 23. 10. 1991, vložek
2,333.482,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rošker Jana, izstop 30. 9. 1994; Paj-
kanovič Dragan, Ljubljana, Palmejeva ulica
10, vstop 25. 9. 1994, vložek 4,320 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Peinhaupt Wolfgang, imenovan 10.
6. 1992, zastopa družbo brez omejite; pro-
kurist Slabanja Ferdinand, razrešen 1. 5.
1994; prokurist Šifrer Gorazd, imenovan
1. 5. 1994, Maribor, Kmetijska 3/a; proku-
rist Šivic Peter, imenovan 1. 10. 1994, Ljub-
ljana, Derčeva 41; prokuristka Tričkovič Bi-
serka, imenovana 1. 10. 1994, Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 53.

Dejavnost družbe se razširi na: interno
izobraževanje in izvedba seminarjev za
vključevanje in dopolnilno šolanje v okviru
registriranih dejavnosti; finančni zakup (lea-
sing).

Dejavnost družbe odslej glasi: posredo-
vanje in zastopanje pri zavarovanju; snema-
nje rizikov; snemanje in ocena škode; prav-
na pomoč, ki ni pridržana odvetništvu ter
druge intelektualne in tehnične storitve v
zvezi z zavarovalnimi posli; posredovanje
pri prodaji nepremičnin; komercialni posli
pri realizaciji prometa in storitev; storitve
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obdelave podatkov z lastnimi stroji in na-
pravami za strojno ali avtomatsko obdelavo
podatkov; računalniško programiranje in
uvajanje računalniško podprtih sistemov;
podjetniško svetovanje; interno izobraževa-
nje in izvedba seminarjev za vključevanje
in dopolnilno šolanje v okviru registriranih
dejavnosti; finančni zakup (leasing).

Rg-24703

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06253 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SAFE-INVEST, zavaroval-
niško posredovanje, d.o.o., Prešernova
1/I, Maribor, pod vložno št. 1/04576/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v delniško družbo s temile podatki:

Matična št.: 5520959
Firma: SAFE INVEST, zavarovalniško

posredovanje, d.d.
Skrajšana firma: SAFE INVEST, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 80,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pajkanovič Dragan, Ljub-

ljana, Palmejeva ulica 10, vstop 27. 12.
1994, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Safe-Invest Holding Gesellsc-
haft, Wien A-1040, Avstrija, Pressgasse
31/6-29, vstop 27. 12. 1994, vložek
75,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šivic Peter, Ljubljana, Derčeva 41, vstop
27. 12. 1994; vložek 800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slabanja Ferdinand,
Ljubljana, Lunackova 6, vstop 27. 12. 1994,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koniček Marjan, Maribor, Trg Duša-
na Kvedra 2, vstop 27. 12. 1994, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stradner Mihael, St. Georgen 8431, Avstri-
ja, Mitterlabil 48, vstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; direktor Peinhaupt Wolfgang, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Šifrer Gorazd, imenovan 27. 12.
1994, Maribor, Kmetijska 3/a; prokuristka
Iričkovič Biserka, imenovana 27. 12. 1994,
Maribor, Cesta proletarskih brigad 53, pro-
kurist Šivic Peter, imenovan 27. 12. 1994.

Rg-24705

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06605 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa QUEB, podjetje za inženi-
ring kakovosti, d.o.o., Krekova 16, Mari-
bor, pod vložno št. 1/01449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5342627
Sedež: Maribor, Cesta XIV. divizije 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosi Andrej, Ruše, Ulica

Pohorskega bataljona 1, vstop 22. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Balažič Dušan, izstop 31. 12. 1993;
Vrblač Branimir, izstop 7. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrblač Branimir, razrešen 7. 11.
1994; direktor Kosi Andrej, imenovan
7. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24706

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06302 z dne 3. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5564727
Firma: INTER ALARM, alarmni siste-

mi, d.o.o.
Skrajšana firma: INTER ALARM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lenart, Kraigherjeva 19/a
Osnovni kapital: 4,777.249 SIT
Ustanovitelji: Čavničar Franc in Čavni-

čar Mirjana, oba Središče ob Dravi, Grabe
46, vstopila 26. 11. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata; Banič Marko, Lenart, Pot na
Kamenšak 22 in Karažinec Vlado, Lenart,
Ob gozdu 23, oba vstopila 28. 12. 1994,
vložila po 2,388.624,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Banič Marko, imenovan 28. 12. 1994;
direktor Karažinec Vlado, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-

vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opemo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču na Ptuju, pod vložno št.
1/4824/00, in sicer kot ČAVNIČAR, med-
narodna špedicija, transport, export-import,
d.o.o., s sedežem v: Središče ob Dravi, Gra-
be 46.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme druž-
ba opravljati trgovine z orožjem in streli-
vom; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci; pod ši-
fro K 74.60 sme družba opravljati samo
tehnično varovanje.
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Rg-24708

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/02570 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PLAN BIRO, podjetje za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Go-
riška ulica 18, Maribor, pod vložno št.
1/04374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev družbe PAL d.o.o., Pekre-
Limbuš, spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov, in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5531683
Sedež: Maribor, Ferkova ulica 12
Osnovni kapital: 2,081.736 SIT
Ustanovitelja: Strnad Marjan, Maribor,

Goriška ulica 18, vstop 18. 9. 1991, vložek
979.886 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pal Boris, Maribor, Kardeljeva cesta 57,
vstop 26. 5. 1994, vložek 1,101.850 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Strnad Marjan, imenovan 18. 9. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pal
Boris, imenovan 26. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dne 18. 7. 1995 se vpiše pripojitev druž-
be: PAL podjetje za projektiranje in inženi-
ring, d.o.o., Pekre-Limbuš (reg. vl.
1/4375/00) k družbi: PLAN BIRO, podjetje
za projektiranje in inženiring d.o.o., Mari-
bor.

Rg-24710

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05967 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KAČAR, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Boršt-
nikova 64, Maribor, pod vložno št.
1/05436/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, tipa zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5611393
Firma:  KAČAR-MONT,  proizvodno,

storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KAČAR-MONT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kačarevič Miroslav, Ma-

ribor, Borštnikova 64, vstop 20. 12. 1991,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kačarevič Siniša, Maribor, Stanetova
32, vstop 20. 12. 1991, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Kačarevič Siniša, imenovan 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kačarevič Miroslav, imenovan 20. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Razširi se dejavnost na: rent-a-car.
Dejavnost odslej glasi: proizvodnja ko-

vinskega reprodukcijskega materiala; pro-
izvodnja kovinskih stavbnih in drugih kon-
strukcij; proizvodnja energetskih strojev in
naprav; proizvodnja merilne in regulacijske
opreme, sredstev za upravljanje in avtoma-
tizacijo v industriji in prometu; zbiranje in
primarna predelava industrijskih odpadkov;
visoka gradnja; instalacijska in zaključna
dela v gradbeništvu; prevoz blaga v cest-
nem prometu; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; inženiring na področju
gradbeništva; prirejanje sejmov in razstav;

montaža kovinskih stavbnih konstrukcij, in-
talacijskih napeljav ter kovinskega stavbne-
ga pohištva; popravilo tirnih vozil; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; komisijski posli na področ-
ju prometa blaga; konsignacijski posli na
področju prometa blaga; zastopstva v pro-
metu blaga in storitev; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; gostinske storitve
prehrane, nastanitve in druge gostinske sto-
ritve; popravilo tirnih vozil; rent-a-car; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov.

Rg-24711

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00723 z dne 16. 10. 1995
pod št. vložka 1/09669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906679
Firma: ARAL-MAJHENIČ, družba za

storitve in trgovino, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ARAL-MAJHENIČ,

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

odgovornostjo
Sedež: Zgornja Kungota, Gaj nad Ma-

riborom 35/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Majhenič Ivanka in Maj-

henič Milan, oba Zgornja Kungota, Gaj nad
Mariborom 35/a, vstopila 30. 5. 1995, vlo-
žila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Majhenič Ivanka, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo posamično, brez ome-
jitev; družbenik Majhenič Milan, imenovan
30. 5. 1995, zastopa družbo posamično, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Pod šifro K 74.12. ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-24712

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00945 z dne 16. 10. 1995
pod št. vložka 1/09672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915562
Firma:  E.G.D.,  podjetje  za  elektro-

gradbeno dejavnost in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: E.G.D., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Orehova  vas-Slivnica,  Ope-

karnška ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marinič Gregor, Orehova

vas-Slivnica, Opekarniška ulica 2, vstop
6. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marinič Gregor, imenovan 6. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ma-
rinič Edvin, imenovan 6. 9. 1995, Orehova
vas-Slivnica, Opekarniška ulica 2.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-24713

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05520 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OLJARNA FRAM, d.o.o.,
Fram 94, Fram, pod vložno št. 1/00295/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravil-
no višino osnovnega kapitala, spremembo
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5048834
Osnovni kapital: 23,073.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
7. 10. 1992, vložek 23,073.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Greif Franc, imenovan 9. 12. 1994,
Pragersko, Prežihova 10, lahko sklene posle
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi slične posle, le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine. Organ uprav-
ljanja ustanovitelja lahko s posebnim skle-
pom veže sklenitev posameznih vrst poslov
na svoje predhodno soglasje.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob.

Rg-24714

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01105 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PIKO’S PRINTSHOP, pod-
jetje za izdelavo vizitk, štampiljk, časopi-
sno-založniška dejavnost, d.o.o., Prešer-
nova ulica 2, Maribor, pod vložno št.
1/06017/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5634652
Sedež: Maribor, Ulica talcev 24
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona, 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.

Rg-24715

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06047 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GRAPROMONTING, pod-
jetje za gradbeništvo, proizvodnjo, inže-
niring, trgovino in storitve, d.o.o., Kraig-
herjeva 1, Lenart, pod vložno št.
1/04362/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5529166
Firma: GRAPROMONTING, gradbe-

ništvo, proizvodnja, inženiring, trgovina
in storitve, d.o.o.

Sedež: Lenart, Spodnji Porčič 22
Osnovni kapital: 1,518.800 SIT
Ustanovitelj: Ferk Janez, Lenart, Ulica

heroja Lacka 61, vstop 15. 10. 1991, vložek
1,518.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Rudi, izstop 26. 7. 1993; Vela Ivan,
izstop 26. 7. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferk Janez, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Kovačič Rudi, razrešen 16. 7. 1993.

Rg-24718

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00588 z dne 13. 10. 1995
pod št. vložka 1/09667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901529
Firma: TIB INGRISCH, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TIB INGRISCH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Orehova  vas-Slivnica,  Ulica

Talcev 66
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: TIB INGRISCH, GmbH,

Dunaj 1040, Avstrija, Johan-Strauss-Gasse
28, vstop 8. 6. 1995, vložek 4,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Herneth Ingrisch Cordula, imenovan
8. 6. 1995, Wien 1030, Avstrija, Klimsch-
gasse 21; direktor Podergajs Edvard, ime-
novan 8. 6. 1996, Maribor, Štrekljeva ulica
62, zastopa in predstavlja družbo z omeji-
tvijo, da sklepa pravne posle glede nakupa
in prodaje nepremičnin in najemanja kredi-
tov ob sopodpisu prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-24719

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06577 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CWG, podjetje za dobavo,
montažo opremo in trgovino, d.o.o., Ko-
šaški dol 12, Maribor, pod vložno št.
1/07998/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5746841
Osnovni kapital: 3,074.000 SIT
Ustanovitelji: Lorber Bojan, Maribor,

Košaški dol 12, vstop 7. 12. 1992, vložek
1,383.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sopaj Marjetica, Pernica, Vosek 7, vstop
7. 12. 1992, vložek 153.700 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Deepak Chopra, D-6800
Muenchen, Nemčija, Schewanenstrasse 2g,
vstop 7. 12. 1992, vložek 768.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Scharfe Jochen,
D-8051 Dresden, Somenleite 1, vstop 7. 12.
1992, vložek 768.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lorber Bojan, imenovan 7. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Sopaj Marjetica, razrešena 29. 12. 1994.

Rg-24723

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01009 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  CREDERE,  PAVC  IN
DRUGI, družba za svetovanje in posred-
ništvo, d.n.o., Cesta proleterskih brigad
79, Maribor, pod vložno št. 1/09504/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5899788
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:

5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-24725

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01032 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa METTIS, proizvodnja, tr-
govina, uvoz in izvoz, marketing, sveto-
vanje in storitve, d.o.o., Splavarski pre-
hod 3, Maribor, pod vložno št. 1/01406/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5322006
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 37
Ustanovitelji: Podlipnik Borut, Maribor,

Grajski trg 1, vstop 8. 12. 1994, vložek
300.420 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brezovnik Miroslav, Maribor, Betnavska
129, vstop 8. 12. 1994, vložek 300.420 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Delibašič Ne-
nad, izstop 16. 8. 1995; Kotnik Rajko, Ma-
ribor, Dornikova ulica 2, vstop 8. 12. 1994,
vložek 300.420 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kalamar Senta, Maribor, Strossma-
yerjeva 17, vstop 8. 12. 1994, vložek
300.420 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvikl Marjan, Maribor, Borštnikova 53,
vstop 8. 12. 1994, vložek 300.420 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-24726

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00923 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TREIBACHER SCHLEIF-
MITTEL, podjetje za proizvodnjo neko-
vin, d.o.o., Mariborska cesta 44, Selnica
ob Dravi, pod vložno št. 1/07416/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5709717
Osnovni kapital: 122,786.588 SIT
Ustanovitelj: Treibacher Schleifmitel

S.p.A., Domodossola 28037, Italija, Via Pia-
ve 76, vstop 30. 12. 1994, vložek 122,786.588
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25598

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05797 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DEMI, podjetje za proda-
jo, zastopanje, storitve in servisiranje
športne in glasbene opreme, d.o.o., Gozd-
na 47, Hoče, pod vložno št. 1/01863/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5362059
Osnovni kapital: 1,545.000 SIT
Ustanovitelj: Vočanec Mirko, Hoče,

Gozdna 47, vstop 26. 1. 1990, vložek
1,545.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-25601

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05254 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  BEAL,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Gregorčičeva 1, Lenart, pod vložno
št. 1/04914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5683351
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Benko Mihaela, Lenart,

Gregorčičeva 1, vstop 1. 9. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25603

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05576 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  JURANA,  podjetje  za
agrarna proučevanja, trgovino, storitve
in inženiring, d.o.o., Ferkova 2, Maribor,
pod vložno št. 1/02849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5411661
Sedež: Hoče, Pivola 92
Osnovni kapital: 1,500.575,90 SIT
Ustanovitelji: Veber Gordana, Hoče,

Zgornje Hoče 26/d, vstop 9. 9. 1990, vložek
1,435.775,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Flis Vekoslav, Hoče, Zgornje Hoče
26/d, vstop 9. 9. 1990, vložek 21.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Flis Bojan, Ma-
ribor, Ferkova 2, vstop 9. 9. 1990, vložek
21.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Veit
Violeta, Miklavž na Dravskem polju, Drav-
ska pot 12, vložek 21.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-25610

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06623 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GERBERA TRADE, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Zrkov-
ska cesta 188, Maribor, pod vložno št.
1/04544/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5538475
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lela Ivan, Split, R. Hr-

vaška, Odeska 3, vstop 19. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rojko Zvonka, izstop 29. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lela Ivan, imenovan 27. 9. 1993, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Su-
pančič Edita, imenovana 29. 12. 1994, Ma-
ribor, Ulica Moše Pijade 39.

Rg-25625

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06721 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PETKA, časopisno-založ-
niško podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.,
Svetozarevska 10, Maribor, pod vložno št.
1/07953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5744415
Firma: PETKA & PAVŠIČ, časopisno-

založniška družba, storitve in trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: PETKA & PAVŠIČ,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljice: Pavšič Ana Julijana, Ma-
ribor, Smetanova 86, vstop 24. 5. 1995, vlo-
žek 36.562 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Pavšič Martina, Ma-
ribor, Koroška cesta 26, vstop 24. 5. 1995,
vložek 36.562 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Pavšič Mojca, Ma-
ribor, Krekova 24, vstop 24. 5. 1995, vložek
36.562 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Pavšič Ana Julijana, imenovana
24. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Pavšič Martina, imenovana
24. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Pavšič Mojca, imenovana 24. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25643

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00973 z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/09675/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914884
Firma: MENEZA, HADŽAJ IN DRUGI,

podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MENEZA, HADŽAJ,

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Meljska cesta 59
Ustanovitelja: Hadžaj Brahim in Hadžaj

Ajrija, oba Maribor, Meljska cesta 59, vsto-
pila 13. 9. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Hadžaj Brahim, imenovan 13. 9. 1995,
zastopa družbo posamično, brez omejitev;
družbenik Hadžaj Ajrija, imenovan 13. 9.
1995, zastopa družbo posamično brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
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; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospoo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami čistili; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-

nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln.

Pod šifro G 52.488 družba ne sme oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-25646

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05864 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SAUBERMACHER SUD,
storitve pri varstvu okolja, trgovina in
gradbeništvo, d.o.o., Kidričeva 8, Lenart,
pod vložno št. 1/03213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena in
sedeža družbenika ter dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 543291
Ustanovitelj: Saubermacher Dienstlei-

stungs-Aktiengesellschaft, A-8010 Graz,
Avstrija, Corrad-von-Hotzendorf-Str. 162,
vstop 14. 9. 1990, vložek 92,333,520 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Doda se dejavnost: zbiranje, razvršča-
nje, skladiščenje in prevažanje komunalnih
in vseh vrst posebnih odpadkov; incineraci-
ja, imobilizacija, kompostiranje in drugo
uničevanje komunalnih in vseh vrst poseb-
nih odpadkov; odlaganje preostankov ko-
munalnih in vseh vrst posebnih odpadkov;
javna snaga in čiščenje javnih površin.

Dejavnost odslej glasi: trgovina na de-
belo in trgovina na debelo v tranzitu z živil-
skimi in neživilskimi izdelki; trgovina na
drobno in trgovina na drobno v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi izdelki; trgovin-
ske storitve: agencijske storitve, posredniške
storitve in zastopniške storitve; poslovne
storitve: oddaja v najem in leasing naprav,
strojev, motornih vozil in druge opreme za
gospodarstvo in varstvo okolja, storitve sve-
tovalnega inženerstva-konsultinga in posre-
dovanja tehnologije in znanja ter izkušenj
(know-how) v komunalnih dejavnostih in
storitvah pri varstvu okolja; izvajanje posa-
meznih gradbenih del, gradbenih faz in za-
ključnih del pri gradnji, vzdrževanju in re-
konstrukciji gradbenih objektov nizke in vi-
soke gradnje; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; izvoz in uvoz živil in neživilskih
izdelkov; izvoz in uvoz poslovnih storitev;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; zastopanje tujih oseb v prometu
blaga in storitev ter prodaja tujega blaga s
konsignacijskega skladišča; storitve medna-
rodnega prevoza blaga; zbiranje, razvršča-
nje, skladiščenje in prevažanja komunalnih
in vseh vrst posebnih odpadkov; incineraci-
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ja, imobilizacija, kompostiranje in drugo
uničevanje komunalnih in vseh vrst poseb-
nih odpadkov; odlaganje preostankov ko-
munalnih in vseh vrst posebnih odpadkov;
javna snaga in čiščenje javnih površin.

Rg-25647

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06288 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KAVKLER, podjetje za zu-
nanjetrgovinsko in finančno poslovanje,
d.o.o., Partizanska cesta 73, Maribor, pod
vložno št. 1/05747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5616778
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ivanjko Leo, Maribor,

Lorgerjeva ulica 5, vstop 1. 6. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kavkler Jože, Kamnica, Star ulica 12, vstop
1. 6. 1992, vložek 1,490.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-

skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-25649

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00235 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PROFI BSP, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Štantetova 2, Maribor, pod vložno št.
1/03928/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev, dejavnosti, zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5495946
Ustanoviteljica: Božič Sonja, Maribor,

Štantetova 2, vstop 3. 5. 1994, vložek
1,523.388 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Božič Peter, izstop 13. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Peter, razrešen 13. 3. 1995;
direktorica Božič Sonja, imenovana 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 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 Cest-
ni tovorni promet; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizku-
si in analize; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro 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-25650

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/01500 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/09680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev pooblašče-
ne investicijske družbe s temile podatki:

Matična št.: 5850690
Firma:  INFOND-ZLAT,  pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND-ZLAT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Trg svobode 6
Osnovni kapital: 5.730,886.000 SIT
Ustanovitelj: KBM-INFOND, družba za

upravljanje, d.o.o., Maribor, Trg svobode 6,
vstop 2. 10. 1995, vložek 5.730,886.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlin Branko, imenovan 1. 9. 1995,
Slovenske Konjice, Ulica Borisa Vinterja 5,
zastopa in predstavlja družbo z omejitvijo,
da lahko sklepa pravne posle s tretjimi ose-
bami izven poslovnega načrta družbe, le ob
soglasju nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Rozman Rudi,
Javornik Marjan in Tement Mitja, vsi vsto-
pili 2. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem.

Rg-25651

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01070 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/09679/00 vpisalo sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev pooblaščene
investicijske družbe s temile podatki:

Matična št.: 5921074
Firma:  ZLATA  MONETA  II  poob-

laščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ZLATA MONETA II,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Svetozarevska 10
Osnovni kapital: 5.200,000.000 SIT
Ustanovitelj: Probanka družba za uprav-

ljanje, d.d., Maribor, Strossmayerjeva 11,
vstop 21. 9. 1995, vložek 5.200,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stonič Radovan, imenovan 5. 1. 1995,
Pekre-Limbuš, Pod izviri 7, zastopa družbo
z omejitvijo, da je za sklenitev naslednjih
pogodb potrebno dovoljenje nadzornega
sveta: pogodbe, za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom; plačilo provizije v del-
nicah investicijske družbe; najemanje in da-
janje posojil izven meja, določene s poslov-
nim načrtom;  pogodbe o prenosu opravlja-
nja poslov plačilnega prometa, hrambe vred-
nostnih papirjev in opravljanje poslov o
nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi; izplačilo predčasnih dividend.

Člani nadzornega sveta: Bobek Dušan,
Vračko Rihard, Jazbec Marija, Breznik Er-
na, Tomažič Emil, Hočevar Adrijan in Maj-
cen Vlado, vsi vstopili 5. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-25652

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01003 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LONI, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ulica heroja Šlandra
9, Maribor, pod vložno št. 1/06700/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5805953
Firma: LCD-MEDIUM, konferenčna in

prezentacijska tehnika, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: LCD-MEDIUM, d.o.o.
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lahe Lucija, izstop 15. 9.

1995; Jurgec Jure, Selnica ob Dravi, Mari-
borska ulica 81, vstop 15. 9. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Primož, Maribor, Ciril Metodova ulica
1, vstop 15. 9. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lahe Lucija, razrešena 15. 9. 1995;
direktor Jurgec Jure, imenovan 15. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Turk
Primož, imenovan 15. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-25654

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/01097 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/09678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda s temile po-
datki:

Matična št.: 5920671
Firma: DIJAŠKI DOM DRAVA MARI-

BOR

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 67
Ustanovitelj: Vlada Republike Sloveni-

je, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop
7. 9. 1995, vložek 202,5221.289 SIT

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sagadin Ivan, imenovan 1. 9. 1995,
Cirkovce, Cirkovce 59/b.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških do-
movih.

Rg-25686

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00829 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GASTRO INTER FOOD,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,
Ptujska 184, Maribor, pod vložno št.
1/03897/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5486483
Sedež: Maribor, Zolajeva ulica 21
Ustanoviteljica: INTER FOOD družbe-

na prehrana, gostinstvo, turizem, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., izstop 6. 7. 1995; Tašner
Zlata, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek
124/c, vstop 6. 7. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vamberger Mirko, razrešen 12. 6. 1995;
prokuristka Vamberger Vasilija, razrešena
12. 6. 1995; direktorica Tašner Zlata, ime-
novana 6. 7. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Muršec Janko, imenovan 6.
7. 1995, Lenart, Jurčičeva 14; prokuristka
Vamberger Maja, razrešena 12. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva  in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov;   5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.;    5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko;  5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki, široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki;  5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki;  52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro I 53.40 sme družba opravljati od-
premo tovora, dejavnost špediterjev, oprav-
ljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom kot so pakiranje, prepakiranje, stortira-
nje in tehtanje; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-26258

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/04491 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  KONSTRUKTOR  GRA-
TRANS, d.o.o., Sernčeva 8, Maribor, pod
vložno št. 1/06766/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5675065
Osnovni kapital: 10,367.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KONSTRUKTOR,

p.o., Maribor, Sernčeva 8, vstop 16. 9. 1992,
vložek 10,367.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela;  4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecialziranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-26259

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00845 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  GRADBENI  FINALIST-
FINALNI PODI, zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, zastopnikov in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kutin Franc, razrešen 23. 10. 1995;
direktor Šoba Ivan, imenovan 23. 10. 1995,
Maribor, Veljka Vlahoviča 49, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 6024 Cestni tovorni promet;  7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-26263

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/05023 z dne 2. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROMO-CLUB, podjetje
za založništvo, reklamo, propagando, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Šentilj 70/a,
Šentilj, pod vložno št. 1/04804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5577969
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gergek Berta, Maribor,

Koroška cesta 79, vstop 28. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51 36 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7440 Ekonomska propaganda.

Pod šifro 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pod šifro J 67.13 sme družba oprav-
ljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Rg-26273

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 95/00997 z dne 2. 11. 1995 pod
št. vložka 1/09686/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915333
Firma: A.B.-INVEST, družba za pro-

jektiranje in gradnjo objektov, d.o.o.
Skrajšana firma: A.B.-INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Istrska ulica 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidic Srečko, Maribor, Istr-

ska ulica 52, vstop 18. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidic Srečko, imenovan 18. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vidic Ivana, imenovana 18. 9. 1995, Mari-
bor, Istrska ulica 52.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa;  2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih  plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja;  261 Proizvodnja stekla in steklenih iz-
delkov; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice;  2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela;  4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniškh prog, letališč
in športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah;  4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
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Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize.

Rg-26302

Okrožno sodišče v Mariboru je s  skle-
pom Srg št. 94/06430 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TRIO, podjetje za trgovi-
no, inženiring in storitve, d.o.o., Zgornja
Bistrica 87, Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/02974/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z ome-
jeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5450934
Firma:  TRIO  KLOKOČOVNIK  IN

OSTALI, družba za trgovino, inženiring
in storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: TRIO KLOKOČOV-
NIK IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Klokočovnik Ljudmila in
Klokočovnik Sandra, obe Slovenska Bistri-
ca, Zgornja Bistrica 87, vstopili 28. 12.
1994, vložili po 1.500 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem; Kloko-
čovnik Adolf, izstop 28. 12. 1994; Kovač
Stanislav, izstop 28. 12. 1994; Viher Anton,
izstop 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klokočovnik Adolf, razrešen 28. 12.
1994;

MURSKA SOBOTA

Rg-3731

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00221 z dne 4. 10.
1995 pri subjektu vpisa Z E U, družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., sedež:
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, družbenika in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5051746
Ustanovitelj: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., izstop 12. 4. 1995;
ZLATI MEDALJON, d.d., Ptuj, Jadran-
ska 6, vstop 12. 4. 1995, vložek 2,840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni

razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7411 Pravno svetovanje;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-3732

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01239 z dne 27. 9.
1995 pod vložno št. 1/00373/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo
zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: APD, Podjetje za grafiko, im-
port-export in zastopanje, Gornja Rad-
gona, d.o.o.

Skrajšana firma: APD, Gornja Rad-
gona, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornja Radgona, Vaupotiče-
va 1

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rižnar Peter in Rižnar

Amarila, izstopila 27. 9. 1995.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Rižnar Petru in Rižnar Amarili,
ki sta bila razrešena 27. 9. 1995.

Obveznosti plačila morebitnih obvez-
nosti družbe sta prevzela ustanovitelja Riž-
nar Peter in Rižnar Amarila, oba iz Gornje
Radgone, Vaupotičeva 1.

Rg-3733

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00125 z dne 26. 9.
1995 pod vložno št. 1/02181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, usta-
novitelja, dejavnosti in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5694035
Firma: VUD, proizvodnja obutve in

trgovina, Gomilica, d.o.o.
Skrajšana  firma:  VUD,  Gomilica,

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

odgovornostjo
Sedež: Turnišče, Gomilica 93
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelja: Stres Jožef, Slovenj Gra-

dec, Maistrova 2, vstop 27. 11. 1991, vlo-
žek 8.000 SIT, in Balažic Jože, Turnišče,
Gomilica 93, vstop 25. 11. 1994, vložek
1,642.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balažic Jože, imenovan 25. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvod-
nja obutve; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki.

Rg-3734

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00190 z dne 7. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  SVETOVANJE  IN
RAČUNALNIŠKE  STORITVE,  Mur-
ska Sobota, d.o.o., sedež: Kocljeva 7,
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5303974
Firma:  SVETOVANJE  IN  RAČU-

NALNIŠKE STORITVE, d.o.o.
Skrajšana firma: SIRS, d.o.o.
Sedež: Beltinci, Kocljevo naselje 9.

Rg-3735

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00146 z dne 27. 9.
1995 pod vložno št. 1/00418/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo
zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5354811
Firma: TKK, podjetje za komercial-

ne in knjigovodske storitve in trgovina,
Radenci, d.o.o.

Skrajšana firma: TKK Radenci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Radenci, Trubarjeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Žalodec Lidija in Žalo-

dec Jožef, izstopila 27. 9. 1995.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici Žalodec Lidiji in Žalodec Jože-
fu, ki sta bila razrešena 27. 9. 1995.

Obveznosti plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela ustano-
vitelja Žalodec Lidija in Žalodec Jožef,
oba iz Radenc, Trubarjeva 8.

Rg-3736

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00251 z dne 22. 9.
1995 pod vložno št. 1/02179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5904706
Firma: KAT – podjetje za proizvod-

njo, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Videm ob Ščavnici, Biserjane

6/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kocuvan Albina, Vi-

dem ob Ščavnici, Biserjane 6/a, vstop
30. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kocuvan Albina, imenovana
30. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladnilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za spošno rabo,
d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5243 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5244 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5247 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve takstistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi.

Rg-3737

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00336 z dne 22. 9.
1995 pod vložno št. 1/02180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5914175
Firma: TREJO, uvoz in izvoz, trgovi-

na na veliko in malo, Lendava
Skrajšana  firma:  TREJO,  Lendava,

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

odgovornostjo

Sedež: Lendava, Kranjčeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Treiber Jožef, Lendava,

Partizanska 63, vstop 9. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Treiber Jožef, imenovan 9. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-

vina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 47 – 29. VIII. 1996 Stran 3439

trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 6330
Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln.

Rg-3738

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00288 z dne 11. 9.
1995 pod vložno št. 1/02177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5909562
Firma: AETERNUS DUKIĆ & KEPE,

Grafični studio, d.n.o.
Skrajšana firma: AETERNUS Dukić

& Kepe, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomeje-

no odgovornostjo
Sedež: Lendava, Partizanska 130
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Dukić Željko, Lendava,

Tomšičeva ul. 8, in Kepe Zolti, Lendava,
Lendavske gorice 27, vstopila 12. 8. 1995,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Dukić Željko in Kepe Zolti, ime-
novana 12. 8. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6420 Telekomunikacije; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Rg-3739

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00334 z dne 12. 9.
1995 pod vložno št. 1/02178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5915244
Firma: DA – UGO – zastopništvo in

trgovina z usnjenimi izdelki, d.o.o.
Skrajšana firma: DA – UGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Bakovska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: SUPERMERCATO DA

UGO S.R.L., Pordenone, Via dei Molini
3, vložek 1,480.000 SIT, in BERGO-
SERVICE-podjetje za opravljanje vzdrže-
valnih in storitvenih dejavnosti, trgovina
na debelo, izvoz, uvoz, Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Mladinska 5, vlo-
žek 20.000 SIT, vstopila 4. 8. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bertalanič Vladimir, Murska Sobo-
ta, Mladinska ul. 5, imenovan 4. 8. 1995,
družbo zastopa in predstavlja brez omeji-
tev, če gre za posle iz redne dejavnosti
družbe. Za sklepanje pravnih poslov ods-
vojitve, pridobitve ali obremenitve nepre-
mičnin, za sklepanje najemnih ali zakup-
nih pogodb, za sklepanje kreditnih poslov,
za podpisovanje vrednostnih papirjev, da-
janje jamstev ali garancij za zastopanje
družbe pred državnimi organi pa potrebu-
je pisno soglasje ali pooblastilo skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5242 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi, kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov.

Rg-3740

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01334 z dne 11. 9.
1995 pri subjektu vpisa VALD, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in svetovanje,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Vrtna 3,
Murska Sobota, pod vložno št.
1/01372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v družbo z neome-
jeno odgovornostjo, spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, odgovornosti za obvez-
nosti družbe in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5602955
Firma: VALD-ŠIJANEC IN OSTALI,

podjetje za trgovino, proizvodnjo in sve-
tovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: VALD-ŠIJANEC IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomeje-
no odgovornostjo

Sedež: Ljutomer, Bučečovci 25
Ustanovitelja: Šijanec Anton in Šija-

nec Vida, oba iz Križevec, pri Ljutomeru,
Bučečovci 25, vstopila 8. 4. 1992, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šijanec Vida, razrešena 28. 12.
1994; Šijanec Anton, razrešen 28. 12. 1994
kot družbenik in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
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Rg-3741

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00448 z dne 28. 8.
1995 pri subjektu vpisa R P TRADE,
podjetje za trgovino, gostinstvo, izvoz
in uvoz, Ljutomer, d.o.o., sedež: Glavni
trg 13, Ljutomer, pod vložno št.
1/01829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5721750
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rožman Srečko, Ljuto-

mer, Glavni trg 14, in Pavkovič Zdravko,
Šumečani, Ivaničgradska, vstopila 17. 2.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 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 – me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namere; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, 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; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pe-
rutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedil-
nih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592

Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in
predenje vlaken bombažnega tipa; 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 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 pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Prozvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Prozvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 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 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlak-
nin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Prozvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih 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 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane dejavnosti; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-

izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja rav-
nega stekla; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sa-
nitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2524 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2721 Proizvod-
nja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja je-
klenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735
Druga primarna predelava železa, jekla;
proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2751 Litje železa; 2752 Litje je-
kla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
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že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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 pripomoč-
kov; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vo-
zil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;

3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
opreme za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-

govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina 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, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5231 Dejav-
nost 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 drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili
in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
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šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih 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 popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih loka-
lih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve takstistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 6711 Sto-
ritve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniških strojev in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov in kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9253 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na sre-
čo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve.

Rg-3744

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00142 z dne 10. 8.
1995 pod vložno št. 1/02174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5894506
Firma:  GRAVAL  VAUPOTIČ  IN

DRUGI, podjetje za grafiko, gradbeniš-
tvo in računalništvo, d.n.o.

Skrajšana firma: GRAVAL VAUPO-
TIČ IN DRUGI, d.n.o

Pravnoorg. oblika: družba z neomeje-
no odgovornostjo

Sedež: Apače, Lutverci 83
Osnovni kapital: 5,503.275 SIT
Ustanovitelja: Vaupotič Darjan, Apa-

če, Lutverci 83, vložek 5,503.275 SIT, in
Pertoci Mira, Apače, Lutverci 86, vstopila
30. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vaupotič Darjan, imenovan 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1995:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
žeanje računalniških zapisov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74842 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 2222 Drugo tiskarstvo;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 262 Proizvodnja neognjevzdržne ke-
ramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
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menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami.

Rg-3745

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00277 z dne 26. 7.
1995 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI
BIRO-INŽENIRING, d.o.o., sedež: Šte-
fana Kovača ulica 28, Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5066174
Ustanovitelja: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 17. 10. 1994, vložek 6,610.000 SIT,
in ATENA ENA, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
vstop 15. 3. 1995, vložek 8,190.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šadl
Jože, razrešen 31. 3. 1995 ; direktor Halb

Janko, Rogašovci, Pertoča št. 63, imeno-
van 1. 4. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmov povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnost, d.n.

Rg-3742

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00298 z dne 7. 9. 1995
pri subjektu vpisa PREHRANA, Lenda-
va, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 2,
Lendava, pod vložno št. 1/00856/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme,

ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, naziva in pooblastil osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5461715
Firma: PREHRANA, d.o.o., Lendava
Osnovni kapital: 16,416.000 SIT
Ustanovitelji: INDIP, Industrija dežni-

kov, Lendava, d.o.o., izstopil 24. 10. 1994;
Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 18, vložek 1,308.000 SIT; Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregor-
čičeva 23, vložek 1,308.000 SIT; Sklad za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
2,617.000 SIT; Bažika Rozalija, Dobrov-
nik, Genterovci 10, vložek 812.400 SIT;
Ceglar Darinka, Dobrovnik, Genterovci
10, vložek 738.400 SIT; Dominko Mar-
jan, Turnišče, Nedelica 98/c, vložek
887.000 SIT; Gabor Ana, Lendava, Most-
je 93, vložek 663.400 SIT; Huzjan Bene-
dikta, Lendava, Lendavske gorice 47/a,
vložek 813.400 SIT; Jaklin Frančiška,
Lendava, Dolga vas 6/b, vložek 811.400
SIT; Kasaš Erzsebet, Lendava, Tomšičeva
5, vložek 663.400 SIT; Kusek Elizabeta,
Lendava, Dolga vas 53/b, vložek 813.400
SIT; Lebar Olga, Lendava, Čentiba 473,
vložek 738.400 SIT; Peric Bruno, Lenda-
va, Heroja Mohorja 14, vložek 523.000
SIT; Pinter Katarina, Lendava, Partizan-
ska ul. 77, vložek 598.000 SIT; Prša Da-
rinka, Lendava, Lendavske gorice 637,
vložek 449.000 SIT; Sabo Irena, Lendava,
Dolga vas 7, vložek 812.400 SIT; Sobo-
čan Marija, Lendava, Župančičeva 6, vlo-
žek 374.000 SIT; Torma Ana, Lendava,
Partizanska ul. 77, vložek 887.400 SIT;
Varga Katalin, Lendava, Gornji Lakoš
103, vložek 598.000 SIT, vsi vstopili 11.
4. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dominko Marjan, ki od 11. 4. 1995
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Lastninsko preoblikovanje je vpisano
na podlagi soglasja Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
645/94-SD z dne 12. 1. 1995.

Rg-3743

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00326 z dne 11. 9.
1995 pod vložno št. 1/02176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5910412
Firma: DRELES, Podjetje za oprem-

ljanje objektov, Podgorje, d.o.o.
Skrajšana firma: DRELES, Podgorje,

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

odgovornostjo
Sedež: Apače, Podgorje 31
Osnovni kapital: 1,687.930 SIT



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3444 Št. 47 – 29. VIII. 1996

Ustanovitelj: Dresler Tomaž, Apače,
Žepovci 79, vstop 8. 8. 1995, vložek
1,687.930 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dresler Tomaž. ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Dresler Ana,
Apače, Žepovci 79, imenovana 8. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenihin drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3350 Proizvodnja ur; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-3746

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00230 z dne 28. 8.
1995  pri  subjektu  vpisa  AVTOBUSNI
PROMET MURSKA SOBOTA, d.o.o.,
sedež: Bakovska 29/a, Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00929/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbe-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5065011
Ustanovitelja: Avtobusni promet, Mur-

ska Sobota, p.o., izstop 15. 5. 1995; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 15. 5. 1995, vlo-
žek 45,598.984 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH DAVKIH

TER PRISPEVKIH
2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)

Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih ter prispevkih v letu

1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa je bilo dopolnjenih oziroma spremenjenih.

Da ne bi bilo treba ponovno tiskati celotne, dokaj obsežne zbirke, smo se odločili za izdajo 2. zvezka.

V njem so vsi novi predpisi, ki so bili objavljeni do konca marca 1996, v neuradno prečiščenih

besedilih pa spremenjeni in dopolnjeni predpisi. Namesto vsebinskega kazala na začetku zbirke smo

pripravili pregled veljavnih predpisov, objavljenih v prvem in drugem zvezku.

Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost ugotavljanju katastrskega
dohodka in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise, ki so bili sprejeti in objavljeni na podlagi

zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka iz leta 1976.

Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot in izpostav za področje

zdravstvenega zavarovanja.

V zbirki sta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in davčnem postopku.

Cena 2310 SIT (10346)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


