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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-10152

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12400 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa JAGUAR, avtošola, uslužnostne de-
javnosti in trgovina, d.o.o., sedež: Poko-
pališka 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/12868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5507383
Osnovni kapital: 2,783.244 SIT
Ustanovitelja: Košak Andrej, vstop 24.

6. 1991, vložek 2,711.115 SIT, in Košak
Ljubica, vstop 15. 8. 1993, vložek 72.129
SIT, oba iz Ljubljane, Pokopališka 2, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: 120190 Drugo izobraževanje;
070110 Trgovina z živilskimi proizvodi na
drobno, 070210 Trgovina z živilskimi pro-
izvodi na debelo; 070120 Trgovina z neživil-
skimi proizvodi na drobno; 070220 Trgovina
z neživilskimi proizvodi na debelo; 070300
Zunanja trgovina; 070310 Zunanja trgovina
z živilskimi proizvodi; 070320 Zunanja trgo-
vina z neživilskimi proizvodi; 080100 Go-
stinstvo; 080200 Turistično posredovanje;
080201 Turistične agencije; 090123 Izdela-
va raznovrstnih kovinskih izdelkov; 090121
Popravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil; 090122 Popravilo in vzdrževanje iz-
delkov precizne mehanike; 090129 Druge
storitve; 090130 Izdelava in popravilo elek-
trotehničnih izdelkov; 090131 Popravilo in
vzdrževanje gospodinjskih električnih apa-
ratov; 090132 Popravilo in vzdrževanje ra-
dijskih, televizijskih aparatov in naprav;
090139 Popravilo in vzdrževanje električnih
strojev in drugih elektrotehničnih aparatov
in naprav; 090140 Izdelava in popravilo le-
senih predmetov; 090150 Izdelava in popra-
vilo tekstilnih predmetov; 090189 Izdelava
in popravilo neomenjenih raznovrstnih pro-
izvodov; 090160 Izdelava in popravilo pred-
metov iz usnja in gume; 110302 Storitve re-
klame in ekonomske propagande; 110909
Druge neomenjene storitve; 120362 Tehnič-
na obdelava filmov; 090180 Izdelava in po-
pravilo raznovrstnih proizvodov; 090189
Izdelava in popravilo neomenjenih raznovrst-
nih proizvodov; 110300 Storitve na področju
prometa; 110303 Komercialni posli pri izva-
janju funkcije prometa blaga in storitev;
110309 Neomenjene storitve na področju
prometa; 110900 Poslovne storitve; 110902
Prirejanje sejmov in razstav; 110903 Stori-
tve obdelave podatkov; 120311 Založniška
dejavnost; 060501 Prevoz potnikov v cest-

nem prometu; 060502 Prevoz blaga v cest-
nem prometu; 060503 Storitve v cestnem pro-
metu; 090182 Izdelava in popravilo ortoped-
skih pripomočkov; 110620 Ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke dejavnosti;
110610 Razvojno-raziskovalne storitve.

Dejavnost podjetja se dopolni z nasled-
njimi dejavnostmi: 090180 Izdelava in po-
pravila raznovrstnih proizvodov; 090189 Iz-
delava in popravilo neomenjenih raznovrst-
nih proizvodov; 110300 Storitve na področ-
ju prometa; 110303 Komercialni posli pri
izvajanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; 110309 Neomenjene storitve na področ-
ju prometa; 110900 Poslovne storitve;
110902 Prirejanje sejmov in razstav; 110905
Storitve obdelave podatkov; 120311 Založ-
niška dejavnost; 060501 Prevoz potnikov v
cestnem prometu; 060502 Prevoz blaga v
cestnem prometu; 060503 Storitve v cest-
nem prometu; 090182 Izdelava in popravilo
ortopedskih pripomočkov; 110620 Ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke dejavno-
sti; 110610 Razvojno-raziskovalne storitve.

Rg-10157

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07219 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa NIMFA, Podjetje za športni marketing,
trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Nadgoriška c. 39, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12301/00 vpisalo sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
priimka ustanovitelja in osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498180
Osnovni kapital: 1,805.000 SIT
Ustanoviteljici: Oblak Irena, Ljubljana,

Glavarjeva ul. 12A, vstop 11. 3. 1991, vlo-
žek 1,805.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cvetek Olga, izstop 12. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izda-
janje 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; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja

elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 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;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-10165

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07280 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa COCON SVILA, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Petkovškovo nabrežje 53, Ljub-
ljana,  sedež:  Petkovškovo  nabrežje  53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23838/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5768659
Firma:  COCON  SVILA,  Trgovinsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: COCON SVILA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelja: Virant Peter, Ljubljana,

Na Rojah 2, in Mesut Ceylan, sitesi B Blok,
Turčija, Sible nah. deresok Dostlar, vstopila
23. 12. 1992, vložila po 771.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Mesut Ceylan, ki je bil razrešen 19. 5. 1994.

Rg-10168

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12567 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TONY, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Leninov trg 1, sedež: Leninov
trg 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/09861/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža, dopolnitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5437792
Firma: TONY, Trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Nove Fužine 33
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 33
Osnovni kapital: 1,500.842 SIT
Ustanovitelja: Koprivec Anton in Kopri-

vec Matej, oba iz Grosuplja, Pod hribom,
Cesta III št. 6, vstopila 5. 12. 1990, vložila
po 750.421 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Že registrirana dejavnost se dopolni še z
naslednjo dejavnostjo: izvajanje električnih
meritev na električnih inštalacijah jakega in
šibkega toka ter strelovodna zaščita.

Rg-10176

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04769 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LEKOM, podjetje za dostavo hrane
na dom, d.o.o., Medvode, Zgornje Pirniče
94b, sedež: Zgornje Pirniče 94b, Medvo-
de, pod vložno št. 1/12270/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča popravni sklep Srg
94/15620 – spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5855322
Firma: LEKOM, družba za trgovino in

storitve, d.o.o., Medvode, Zgornje Pirni-
če 94b.

Rg-10180

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12433 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DUMBO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Krakovska  23,  Ljubljana,  sedež:  Kra-
kovska  23,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5696836
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Gričar Antonija, vstopila

25. 11. 1992, in Gričar Ivan, vstopil 26. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Krakovska 23, vlo-
žila po 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 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; 175 Proizvod-
nja drugih tekstilij; 177 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 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; 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; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 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; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-10183

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04677 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO ROŽNIK, storitveno in tr-
govsko  podjetje,  d.o.o.,  Horjul,  Horjul
119, sedež: Horjul 119, Horjul, pod vložno
št. 1/22358/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 2777/95 – spre-
membo sedeža s temile podatki:

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

trgovsko podjetje, d.o.o., Sinja gorica 106,
Vrhnika

Sedež: Vrhnika, Sinja Gorica 106.

Rg-10185

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04563 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa RENTEX, transporti in rent-a-car,
d.o.o.,  Ljubljana,  Kvedrova  8,  sedež.
Kvedrova  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12891/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
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družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5507871
Firma:   RENTEX,   transporti   in

rent-a-ca, d.o.o., Ljubljana, Flajšmanova
10

Sedež: Ljubljana, Flajšmanova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Simonič Olga, vstopila 10.

6. 1991, in Simonič Viktor, vstopil 23. 4.
1994, oba iz Ljubljane, Kvedrova 8, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simonič Viktor, imenovan 23. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-10186

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04585 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KONTRAKT TRADE, trgovina in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Medve-
dova cesta 28, sedež: Medvedova cesta 28,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19919/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5799414
Firma: KONTRAKT & PLUS, družba

za davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Prekmurska ulica 6

Skrjašana  firma:  KONTRAKT  &
PLUS, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Prekmurska ulica 6
Ustanovitelj: Simič Ivan, Smlednik 92,

vstopil 20. 10. 1993, ter Tomažič Radoja,
Ljubljana, Preglov trg 1, in Novak Marjana,
Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstopili 1. 9.

1995 – vložili po 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne 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 s teklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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; 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; 5135 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-
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 predmeti za gospodinjstvo;
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,
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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.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-10187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11039 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MATJON, Trgovina in posredova-
nje, d.o.o., Nasovče 23, Komenda, sedež:
Nasovče 23, Komenda, pod vložno št.
1/18057/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, preoblikovanje iz
d.o.o. v družbo z neomejeno odgovornostjo
s temile podatki:

Matična št.: 5624819
Firma: MATJON – Čebul Peter in sin,

Trgovina  –  posredovanje,  d.n.o., Ko-
menda

Skrajšana firma: MATJON – Čebul Pe-
ter in sin, d.n.o., Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Čebul Peter, vstopil 8. 4.
1992, in Čebul Andrej, vstopil 2. 6. 1994,
oba iz Komende, Nasovče 23, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki iz vseh trgovskih strok; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; gostinstvo
in turizem v skladu z Enotno klasifikacijo
dejavnosti; avstoprevozništvo; gradbene
storitve v skladu z Enotno klasifikacijo de-
javnosti; proizvodnja izdelkov iz tekstila
(copati ipd.); proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; opravljanje raznih stanovanj-
skih storitev, vzdrževanje in obratovanje sta-
novanjske hiše; vzdrževanje funkcionalne-
ga zemljišča in skupnega funkcionalnega
zemljišča; uvoz in izvoz neživilskih in ži-
vilskih izdelkov iz vseh oddelkov carinske
tarife; posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev s tujino; zunanjetrgovinska dejavnost
v okviru registrirane dejavnosti; inštruk-
torstvo s področja gradbeništva; inštrukcije
zidarskih vajencev, gradbenih delavcev, te-
sarjev, kamnosekov in drugih kvalificiranih
delavcev s področja gradbeništva.

Rg-10192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12502 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GAMA, Trgovsko-grosistično pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Žaucerjeva 24, se-
dež. Žaucerjeva 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02758/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5300584
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Mandič Dušan, vložila

612.800 SIT, in Mandič Rado, vložil
919.200 SIT, oba iz Ljubljane, Žaucerjeva
24, vstopila 13. 11. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-10197

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12656 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VITAL, Podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Senožeti 12a,
Dol pri Ljubljani, sedež: Senožeti 12a, Dol
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/11418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5463505
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rožanec Boris, vstopil 31.

3. 1993, in Rožanec Jožica, vstopila 15. 4.
1994, oba iz Dola pri Ljubljani, Senožeti
12a, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-10205

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

94/12471 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ŽABA, trgovina z lovsko, ribiško in
športno opremo, d.o.o., C. XV. divizije
30, Ljubljana Rakovnik, sedež: C. XV.
divizije 30, Ljubljana Rakovnik, pod vlož-
no št. 1/12100/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5488460
Firma: ŽABA, trgovina z lovsko, ri-

biško in športno opremo, d.o.o., Ljublja-
na, Ob dolenjski železnici 30

Sedež: Ljubljana, Ob dolenjski želez-
nici 30

Osnovni kapital: 1,592.800 SIT
Ustanovitelja: Bizilj Vili in Bizilj Tatja-

na, oba iz Ljubljane, Ob dolenjski železnici
30, vstopila 20. 1. 1991, vložila po 796.400
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-10226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12464 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BEL PAGETTE, sistem paginira-
nja, d.o.o., sedež: Trubarjeva 5, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24763/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.:
Firma: BEL PAGETTE, sistem pagini-

ranja, d.o.o., Neubergerjeva 3, Ljubljana
Sedež. Ljubljana, Neubergerjeva 3.

Rg-10227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12439 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOJAN, Proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Videm-Do-
brepolje, Videm 42b, sedež: Videm 42b,
Videm-Dobrepolje, pod vložno št.
1/14691/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5565863
Osnovni kapital: 1,523.000 SIT
Ustanovitelj: Škantelj Janez, Videm-Do-

brepolje, Videm 42b, vstop 10. 3. 1991, vlo-
žek 1,523.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-10230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12427 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26746/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5856728
Firma: JEVNIKAR & JEVNIKAR,

podjetje za trgovino, gostinstvo in turi-
zem, d.n.o., Sp. Brezovo 7, Višnja Gora

Skrajšana firma: JEVNIKAR &
JEVNIKAR, d.n.o., Višnja Gora

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Višnja Gora, Sp. Brezovo 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Jevnikar Maja, vložila

90.000 SIT, in Jevnikar Marko, vložil
10.000 SIT, oba iz Višnje Gore, Sp. Brezo-
vo 7, vstopila 6. 6. 1994, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Jevnikar Maja in Jevnikar Marko,
imenovana 6. 6. 1994, zastopata družbo neo-
mejeno.

Dejavnost: trgovanje (trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na domečem trgu in s tujino in
trgovinske storitve); prodaja in izposoja vi-
deokaset ter vse dejavnosti videoteke; me-
njalniški in zastavljalniški posli (menjalni-
ce, zatavljalnice); gostinstvo in turizem; za-
stopniški, posredniški in komisijski posli;
pridelava in prodaja kmetijskih proizvodov;
fotokopiranje in grafične storitve.

Rg-10233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12287 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BULL COMPUTERS AND SERV-
ICES, podjetje za marketing ter prodajo
podatkovnih procesnih sistemov ter soft-
ware-ov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska
cesta 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/13042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509262
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BULL HN. INFORMA-

TION SYSTEMS ITALIA S.p. A., Italija,
Caluso (To), Via Martiri d’Italia 3, vstop
27. 3. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bu-
lich Antonio, Ljubljana, Litijska c. 51, ime-
novan 26. 7. 1991, zastopa družbo kot na-
mestnik direktorja in ima neomejena poob-
lastila za sklepanje pravnih poslov do
vključno 1,500.000 SIT; prokurist Tratnik
Gregor, Ljubljana, Litijska c. 51, imenovan
24. 5. 1994.

Dejavnost se odslej glasi: storitve s po-
dročja reklame in ekonomske propagande,
tržne raziskave (marketing), realizacija pro-
pagandnih načrtov kot tudi vseh ostalih sto-
ritev v zvezi z navedenimi dejavnostmi; pri-
prava in prezentacija reklamnih panojev,
aranžiranje izložbenih oken, sejemskih pul-
tov ipd.; neomenjene storitve s področja pro-
meta: storitve s področja špedicije, posred-
ništva in komisijskih poslov s področja pro-
meta, marketinga in prodaje podatkovnih
procesnih sistemov, software-ov in storitve
v zvezi s tem; izvoz-uvoz neživilskih pro-
izvodov, podatkovnih procesnih sistemov,
software-ov, storitve s tem v zvezi; posred-
ništvo in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; konsignacijski posli; trgovina na de-
belo in drobno z računalniško strojno in
programsko opremo, njenimi rezervnimi de-
li ter priborom in potrošnim materialom;
vzdrževanje in servisiranje računalniške
strojne (hardware) opreme; prodaja in vzdr-
ževanje računalniških software programov;
prodaja in vzdrževanje bazičnih sistemskih
operacijskih programov in orodij; organiza-
cija in izvedba strokovnih seminarjev, sim-
pozijev, tečajev, šolanje in izobraževanje
uporabnikov računalniške tehnologije na po-
dročju strojne in programske računalniške
opreme; leasing in izposoja računalniške
opreme; storitve skladiščenja blaga.

Rg-10242

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12296 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SIRIUS ICC, Podjetje za informati-
ko, računalništvo in komunikacije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež. Groharjeva 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5730201
Sedež: Ljubljana, Neubergerjeva 11
Osnovni kapital: 1,564.000 SIT
Ustanoviteljice: Džonova-Jerman-Blažič

Borka, Dragomer pri Ljubljani, Pod Lovren-
cem 14, vložek 521.333,33 SIT, Mekinda
Tatjana, Kranj, Seljakovo naselje 42, vlo-
žek 521.333,33 SIT, in Vovk Karmen, Ljub-
ljana, Neubergerjeva 11, vložek 521.333,34
SIT – vstopile 18. 3. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-10246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12474 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MARING, podjetje za inženiring,
projektiranje, proizvodnjo, montažo in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Gospodinjska
11, sedež: Gospodinjska 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20233/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5686873
Osnovni kapital: 1,535.338,80 SIT
Ustanovitelj: Martinec Niko, Ljubljana,

Gospodinjska 11, vstop 3. 11. 1992, vložek
1,535.338,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-10251

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07255 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BIRO BALIA, podjetje za proizvod-
njo in predelavo, trgovino, inženiring –
izvedbeni in projektni, marketing, sveto-
vanje..., d.o.o., Županje Njive 8a, Staho-
vica, sedež: Županje njive 8a, Stahovica,
pod vložno št. 1/07600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in
priimka ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5388732
Firma: BIRO BALIA, podjetje za pro-

izvodnjo in predelavo, trgovino, inženi-
ring – izvedbeni in projektni, marketing,
svetovanje..., d.o.o., Radomlje

Skrajšana firma: BIRO BALIA, d.o.o.,
Radomlje

Sedež: Radomlje, Bolkova ul. 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Balantič Janez in Balantič

Lidija, oba iz Kamnika, Podgorje 12, vsto-
pila 2. 7.1 990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi tako, da se odslej v
celoti glasi: proizvodnja gradbenega mate-
riala: apna, gipsa, cementa, opeke, blokov
za zidanje, opečnih blokov za strope in obo-
de, proizvodnja in predelava proizvodov iz

azbesta in cementa, proizvodnja gradbenih
elementov iz cementa, apna, lesnih odpad-
kov – predelne stene, zidni elementi, skelet-
ne konstrukcije, teraco plošče, paneli, be-
tonske cevi in podobno; proizvodnja in ob-
delava kamna, mletje kamna in marmorja,
peska, kock, plošč in robnikov; proizvodnja
zaščitnih sredstev za varstvo pri delu (kot
so rokavice, očala, oblačila, čelade in po-
dobno); proizvodnja senčil; gradbeni inže-
niring ter inženiring za varstvo pri delu in
požarno varstvo ter izvedbeni inženiring s
področij, ki sledijo, vključno s projektira-
njem in predinvesticijskimi elaborati; pro-
jektiranje in tehnične storitve, vključno s
pripravo gradbene dokumenacije, izdelova-
nje ekspertiz in mnenj, dokumentacija pro-
jektov s področja gradbeništva ter varstva
pri delu, varstva pred požarom, arhitekture
ter električnih in strojnih instalacij; izdel-
kovanje informacijskih sistemov, zasnova
in načrtovanje inženiring storitev iz nave-
denih področij; prostorsko in urbanistično
planiranje – izdelava razvojnih načrtov, iz-
vajanje gradbenih in zaključnih del ter
opravljanje komisionarskih poslov na tem
področju prometa blaga in storitev; ekonom-
sko organizacijske in tehnološke storitve, ki
zajemajo izdelavo planov in projektov raz-
voja s pripravami investicijskih programov,
vključujoč ekonomsko propagando in re-
klamo iz zgoraj citiranih področij, avtorstvo
idej in informatika, notranje opremljanje sta-
novanjskih, poslovnih in ostalih prostorov;
konzulting z zgoraj navedenih področij;
marketing storitve pri raziskavi tržišča, krei-
ranje; ekonomske propagande in reklame;
realizacija propagandnih načrtov in drugih
storitev, vezanih na te posle; priprava in
projektiranje plakatov ter opravljanje komi-
sionarskih poslov na tem področju; leasing
posli – zakup gradbeno strojne opreme, ra-
čunalnikov, pisarniških strojev, vozil, šport-
ne opreme; posredovanje pri prodaji nepre-
mičnin in zamenjavi le-teh; trgovina neži-
vilskih proizvodov na drobno in debelo (vol-
na, tekstil, usnje, bela tehnika, strojna
oprema, električni instalacijski in sanitarni
material, kozmetika, kovina, les, proizvodi
iz papirja, slike, keramika, antikvitete, sve-
tila, preproge, zavese, komunikacijske apa-
rature, HTZ predmeti, računalniška oprema,
soft-wear, pohištvo, predmeti domače in
umetne obrti, predmeti iz protja in jute; tr-
govina z avtomobili in deli; trgovina na
drobno in debelo živilskih proizvodov; tr-
govina na drobno: prodaja od vrat do vrat,
sejemska prodaja, stojnična trgovina, kata-
logna prodaja, prodaja po pošti, prodaja ob
posebnih priložnostih in za posebne name-
ne; elektroinstalacijski servis in ostale obrt-
ne storitve s tega področja; storitve reklame
in ekonomske propagande; storitve organi-
zacije za prirejanje sejmov, razstav, salo-
nov in drugih oblik prikazovanja gospodar-
skih in drugih dejavnosti; turistično posre-
dovanje in storitve pri organizaciji izletov
in drugih turističnih aranžmajev, cate-
ring-potujoči bife; kopiranje in fotokopira-
nje za lastne potrebe in trg; menjalnica;
rent-a-car; know how; leasing tuje delovne
sile.

Zunanja trgovina: uvoz in izvoz lastnih
proizvodov, uvoz in izvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov, zastopanje tujih part-
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nerjev in konsignacija ter projektiranje na
področjih, navedenih v notranjem prometu.

Rg-10253

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05574 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/27154/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926386

Firma: OMEGA LINE, podjetje za tr-
govsko in poslovno dejavnost, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Omahen Mirko, Višnja Go-

ra, Kopališka ulica 16, vstop 15. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornot: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Omahen Mirko, imenovan 15. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 511 Po-
sredništvo; 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, 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranh prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-10262

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05052 z dne 15. 12. 1995 pod št. vložka
1/27131/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918944
Firma: WEST MARIA, proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: WEST MARIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Oktiabrina Berdnikova,

Moskva, Russie, Havska ul. 3, vstop 18. 10.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Oktiabrina Berdnikova, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Vujić
Dragan, Ljubljana, Hubadova ul. 16, ime-
novana 18. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 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; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-10269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18159 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KVELE, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tobačna 14, sedež: Tobačna
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/10322/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5461405
Firma: KVELE, trgovinsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Zaloška 158
Sedež: Ljubljana, Zaloška 158
Osnovni kapital: 1,550.300 SIT
Ustanovitelja: Gašperšič Tomaž, Ljub-

ljana, Tobačna 14, vstop 18. 12. 1990, vlo-
žek 1,550.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kos Andrej, izstop 29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 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; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5116 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
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na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-10283

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03235 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/27114/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908787
Firma: MAGRA, trgovina in svetova-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta v mestni log

55
Osnovni kapital: 1,516.395 SIT
Ustanovitelja: Rombo Grabnar Marija,

vložila 1,466.395 SIT, in Grabnar Primož,
vložil 50.000 SIT, oba iz Ljubljane, Ulica
bratov Babnik 37, vstopila 31. 5. 1995, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rombo Grabnar Marija, imenova-
na 31. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5 241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-

no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-10313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16462 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa RASTODER, družba za gostinstvo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež. Med-
vedova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/19782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5664071
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 3,685.000 SIT
Ustanovitelj: Rastoder Izet, Ljubljana,

Osenjakova 10, vstop 29. 5. 1992, vložek
3,685.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 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;
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; 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; 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
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-
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nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-10317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15613 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DENDININA, specializirana trgovi-
na z dentalom, d.o.o., Ljubljana, Putriho-
va 1, sedež: Putrihova 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10547/00 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.: 5477352
Osnovni kapital: 1,513.951,50 SIT
Ustanoviteljica: Lah Anica, Ljubljana,

Putrihova 1, vstop 20. 12. 1990, vložek
1,513.951,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 6312 Skladiščenje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svtovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Rg-10323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15589 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PAR-PLAST, podjetje za proizvod-
njo končnih lesnih izdelkov, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, sedež: Langusova
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/13495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5524610
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 5/III
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Martin in Novak

Barbara, oba iz Ljubljane, Tesarska 6, vsto-
pila 30. 10. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na

drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-27807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15679 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ZUPOR, proizvodnja in trgovina,
Markovo 4H, Kamnik, d.o.o., sedež: Mar-
kovo 4H, Kamnik, pod vložno št.
1/19357/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5655498
Osnovni kapital: 1,795.800 SIT
Ustanovitelj: Zupin Jože, Kamnik, Mar-

kovo 4H, vstop 20. 6. 1992, vložek
1,795.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27812

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16292 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOPAM, Podjetje za zaključna
dela v gradbeništvu, trgovina, agencija,
marketing, d.o.o., Morava 2a, Kočevska
Reka, sedež: Morava 2a, Kočevska Reka,
pod vložno št. 1/12205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5495393
Osnovni kapital: 2,055.000 SIT
Ustanovitelja: Pajnič Marjan in Pajnič

Ankica, oba iz Kočevske Reke, Morava 2a,
vstopila 17. 12. 1992, vložila po 1,027.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17030 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ELE-KOR, podjetje za elektro sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Šmartno, Pločan-
ska 3, sedež: Pločanska 3, Šmartno, pod
vložno št. 1/17555/00 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.: 5648769
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Jože, Ljubljana,

Pločanska 3, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za

gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27824

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17053 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa COBS, Trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Martinčeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15687/00 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.: 5573998
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Blažun Margareta, Ljub-

ljana, Martinčeva 10, vstop 25. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živami živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami in
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tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7482 Pakiranje.

Rg-27840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18303 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KSENIJA MISS, podjetje za posre-
dovanje, zastopstvo in trgovino, d.o.o.,
Verd 42, Vrhnika, sedež: Verd 42, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/04299/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, družbenika in dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5889626
Firma: LUCIJA & I, Družba za trgovi-

no in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška c. 122

Skrajšana firma: LUCIJA & I
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 122
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Miklavčič Južnič Ksenija,

izstopila 19. 12. 1994; Sokač Ivan in Sokač
Lucija, oba iz Ljubljane, Tržaška 122, vsto-
pila 19. 12. 1994, vložila po 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miklavčič Južnič Ksenija, razre-
šena 19. 12. 1994; direktor Sokač Ivan, ime-
novan 19. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 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, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-27854

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00206 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26583/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5886058
Firma: LE-P-DAN, Podjetje za trgovi-

no, storitve, in gostinstvo, d.o.o., Po-
lanškova 11, Ljubljana

Skrajšana firma: LE-P-DAN, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Polanškova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Le Dan, Kitajska, Peking,

vstop 4. 1. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Le Dan, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Ulaga Ljubo, Nova Gorica,
Ivana Regenta 6, imenovana 4. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-27862

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01155 z dne 25. 7. 1995 pod št. vložka
1/26602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev dejavnosti in prenos iz OS v Kranju s
temile podatki:

Matična št.: 5613230
Firma: BVD trading, podjetje za pro-

izvodnjo tekstilne galanterije, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: BVD trading, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 330
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Jenko Drago, Kranj, Go-

renjskega odreda 8, vložek 33.333,33 SIT,
Rupnik Vanja, Kranj, Gradnikova 1, vložek
33.333,33 SIT, in Rahonc Boris, Kranj, Str-
žiška 18, vložek 33.333,34 SIT – vstopili 4,
5. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jenko Drago, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Rahonc Boris, ime-
novana 4. 5. 1992.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1995: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken
volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1717 Priprava in pre-
denje drugih tekstilnih vlaken; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2215 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-

delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/3398/00.

Rg-27896

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12211 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa UNIGRAD, gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Šarano-
vičeva 2, Domžale Vir, pod vložno št.
1/16491/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5613752
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelja: Halb Marica, vstopila 23.

3. 1992, vložila 10.000 SIT, in Fartek An-
ton, vstopil 13. 6. 1994, vložil 1,670.000
SIT, oba z Vira pri Domžalah, Šaranoviče-
va 2, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27899

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12222 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOPROMET-ENIKO, podjetje
za prevozništvo in trgovino, d.o.o., La-
vrovec, sedež: LAVROVEC 20a, Rovte,
pod vložno št. 1/10851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5449740
Osnovni kapital: 1,737.000 SIT
Ustanovitelj: Eniko Marijan, Rovte, La-

vrovec 20a, vstop 24. 12. 1990, vložek
1,737.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27906

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12257 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
GRADINI, podjetje za inženiring, izvaja-
nje, storitve in trgovino, Domžale, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska 90, Domžale, pod vlož-
no št. 1/22149/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5757991
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Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelj: Strnad Ivan, Domžale,

Ljubljanska 90, vstop 24. 2. 1993, vložek
1,609.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27921

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15350 z dne 28. 8. 1995 pod št. vložka
1/26657/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5872669
Firma: GIZ – MLEKARSTVA
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Ljubljana, Dunajska 47
Ustanovitelji: Ljubljanske mlekarne,

mlekarska industrija, d.o.o., Ljubljana, Tol-
stojeva 63, HMEZAD CELEIA, mlekarstvo,
sirarstvo in čebelarstvo, d.o.o., Petrovče, Ar-
ja vas 92, Mariborska mlekarna, d.o.o., Ma-
ribor, Osojnikova 5, Pomurske mlekarne
Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, Lola
Ribarja 6, MERCATOR – Mlekarna Kranj,
d.o.o., Kranj, Smledniška 1, MLEKOPRO-
MET, podjetje za predelavo mleka, Ljuto-
mer, p.o., Ljutomer, Kolodvorska 10, KRAŠ
– PLANIKA, podjetje za proizvodnjo in pre-
delavo mleka, kremnih ploščic in namazov,
d.o.o., Kobarid, Gregorčičeva 32, Mlekarna
Ptuj, p.o., Ptuj, Čučkova 6, Kmetijstvo Vi-
pava, AGROIND Vipava 1894, p.o., Vipa-
va, Vinarska cesta 5, Kmetijsko gozdarska
zadruga, z.o.o., Škofja Loka, Jegorovo pred-
mestje 21, Kmetijska zadruga Vrhnika,
z.o.o., Vrhnika, Cankarjev trg 5, Kmetijsko
gozdarska zadruga Postojna, z.o.o., Postoj-
na, Tržaška 45, Kmetijsko gozdarska zadru-
ga, Idrija, z.o.o., Idrija, Vojkova 2, in MER-
CATOR – Kmetijska zadruga Logatec,
z.o.o., Logatec, Tovarniška cesta 3, vstopili
21. 7. 1994, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Va-
ljavec-Rezar Ivana, Tržič, Kovor 83, ime-
novana 21. 7. 1994, zastopa GIZ kot pred-
sednica upravnega odbora v skladu z usta-
novitveno pogodbo.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1995: 911 De-
javnost poslovnih, delodajalskih in strokov-
nih združenj; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj.

Rg-27922

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15373 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26582/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5872715
Firma: EFEKTA PLUS, poslovno sve-

tovanje, Dragočajna, d.o.o.
Skrajšana firma: EFEKTA PLUS – Dra-

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

govornostjo
Sedež: Smlednik, Dragočajna 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Tatjana,

Smlednik, Dragočajna 23, vstop 10. 11.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Potočnik Tatjana, imenovana 10.
11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n. 5170 Druga trgovina na
debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-27926

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15826 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa EUROSTANDARD, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Kresnice, se-
dež: Kresnice 136, Kresnice, pod vložno
št. 1/19509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5659825
Osnovni kapital: 1,727.838 SIT
Ustanovitelj: Vehovec Boštjan, Kresni-

ce 136, vstop 20. 8. 1992, vložek 1,727.838
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15935 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ROMEX, podjetje za zastopanje in
trgovino, Zgornje Izlake 18, Izlake, d.o.o.,
sedež: Zgornje Izlake 18, Izlake, pod vlož-
no št. 1/05511/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5342511
Firma: BIORES, Rome & Co., zasto-

panje in trgovina, d.n.o. Zgornje Izlake
18

Skrajšana firma: BIORES, Rome & Co.,
d.n.o. Zgornje Izlake 18

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Rome Tea, vložila 1.900
SIT, in Rome Anton, vložil 100 SIT, oba iz
Izlak, Zgornje Izlake 18, vstopila 30. 1.
1990, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
svetovanje v prometu blaga in storitev; knji-
govodske storitve; posredovanje v prometu
blaga in storitev; organiziranje izobraževa-
nja, seminarjev, delavnic in podobno s po-
dročja ekologije, zdravljenja, alternativnih
oblik zdravljenja; prevajanje tekstov, knjig
in drugega; leasing aparatov, strojev in opre-
me za medicinske potrebe, obrtne dejavno-
sti in industrijo.

Dejavnost družbe je odslej: zastopanje
domačih in tujih firm; svetovanje v prometu
blaga in storitev; knjigovodske storitve; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; tr-
govina na debelo z neprehrambenimi pro-

izvodi; uvoz in izvoz neprehrambenih iz-
delkov; organiziranje izobraževanja, semi-
narjev, delavnic in podobno s področja eko-
logije, zdravljenja, alternativnih oblik
zdravljenja; prevajanje tekstov, knjig in dru-
gega; leasing aparatov, strojev in opreme za
medicinske potrebe, obrtne dejavnosti in in-
dustrijo.

Rg-27934

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15941 z dne 21. 9. 1995 pod št. vložka
1/26765/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5879728
Firma: DVIGALOMEHANIKA KA-

DUNC IN DRUŽBENIIK, proizvodnja,
storitve in trgovina, k.d.

Skrajšana firma: DVIGALOMEHANI-
KA KADUNC IN DRUŽBENIK, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Grosuplje, Mala vas 22
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kadunc Mihael, vložil

8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, in Kadunc Majda, vložila
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba
iz Grosuplja, Mala vas 22, vstopila 30. 11.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kadunc Mihael, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 15812
Dejavnost slaščičarn; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov.

Rg-27938

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15955 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JAZBINŠEK, servis, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jazbečeva
pot 19, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
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1/19288/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5652448
Osnovni kapital: 1,500.095 SIT
Ustanovitelj: Jazbinšek Jože, Ljublja-

na-Črnuče, Pionirska pot 21, vstop 19. 5.
1990, vložek 1,500.095 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno veljanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgo-
vina 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-

mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
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; 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27941

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16451 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa EKIPA MARKETING, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Vevš-
ka 52, Športni park Vevče, Ljubljana, se-
dež: Vevška 52, Športni park Vevče, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in osnovnega kapitala ter spre-

membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5672112
Firma: EKIPA MARKETING, podjet-

je za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,764.000 SIT
Ustanovitelj: Sakelšek Slavko, Ljublja-

na, Pot v zeleni gaj 7, vstop 20. 10. 1992,
vložek 1,764.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 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; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki; v specializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
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niškimi programi; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 926 Športna dejavnost;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27945

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16623 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JUTRA, podjetje za trgovino in sve-
tovanje, d.o.o., Bratov Učakar 104, Ljub-
ljana, sedež: Bratov Učakar 104, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06802/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415489
Firma: JURTA, družba za trgovino in

svetovanje, d.o.o., Štihova 1, Ljubljana
Skrajšana firma: JURTA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Štihova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rojs Sergej, izstop 6. 10.

1994; Zorman Rojs Olga, Ljubljana, Gub-
čeve brigade 88, vstop 6. 10. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojs Sergej, razrešen 7. 10. 1994;
direktorica Šifrer Marija, Ljubljana, Triglav-
ska 51, imenovana 1. 12. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za sklepanje poslov, ki
presegajo tolarsko protivrednost 20.000
DEM, potrebuje soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičinami; 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; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-27948

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16903 z dne 24. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TROPIK, družba za turizem, go-
stinstvo in trgovino z mešanim blagom,
d.o.o., sedež: Gornji trg 20, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dele-
žev in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5290350
Osnovni kapital: 2,094.218,50 SIT
Ustanovitelja: Darko Simončič, vložil

1,813.818,50 SIT, in Simonič Romana, vlo-
žila 280.400 SIT, oba iz Ljubljane, Štihova

25, vstopila 6. 9. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kruhom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 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; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-27963

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19881 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa IKART, podjetje za trženje in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Ptujska 28, se-
dež: Ptujska 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/22655/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5874432
Osnovni kapital: 1,861.240 SIT
Ustanovitelja: Bartha Imre, Ljubljana,

Ptujska 28, vstopil 7. 4. 1993, in Dragar
Igor, Ljubljana, Bratovševa ploščad 2, vsto-
pil 29. 12. 1994, vložila po 930.620 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bartha Imre, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Dragar Igor, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno 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, 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; 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.;
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.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
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bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 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;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-27965

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18419 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
MAKALONCA 2000, organizacijske in
svetovalne storitve, marketing, zunanja
trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Po-
ljanska 55, Ljubljana, sedež: Poljanska
55, Ljubljana, pod vložno št. 1/12595/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5874416
Firma: MEDIAKO, organizacijske in

svetovalne storitve, marketing, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Ljubljana

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

Osnovni kapital: 1,515.152 SIT
Ustanovitelja: Babič Košir Ljuba, vsto-

pila 28. 12. 1990, vložila 15.152 SIT, in
Košir Franc, vstopil 21. 12. 1994, vložil
1,500.000 SIT, oba iz Ljubljane, Poljanska
55, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babič Košir Ljuba, razrešena 21.

12. 1994; direktor Košir Franc, imenovan
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-27966

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18609 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa REGENERACIJA COMMERCE,
podjetje za trgovino, marketing in finan-
ce, d.o.o., Ljubljana, Celovška 38, sedež:
Celovška 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/17372/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5592950
Firma: REGENERACIJA COM-

MERCE, podjetje za trgovino, marketing
in finance, d.o.o.

Skrajšana firma: REGENERACIJA
COMMERCE, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: REGENERACIJA, podu-

zeće netkanog tekstila, tkanina, tepiha i
elektronike, d.d., Zabok, K.Š. Đalskog 4,
vstop 31. 3. 1992, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Karlatec Oskar,
izstop 31. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karlatec Oskar, razrešen 5. 4. 1995;
Kogoj Marijan, Tržič, Vrtna ulica 7, Križe,
imenovan 5. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 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; 5231 De-
javnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; podjetniško sve-
tovanje; upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04520 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MOTO KLUB, podjetje za prodajo
tehniškega blaga, d.o.o., Ljubljana, Ulica
Gubčeve brigade 1, sedež: Ulica Gubčeve
brigade 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/03670/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448816
Osnovni kapital: 2,009.403 SIT
Ustanovitelj: Mihelič Niko, Ljubljana,

Ul. Gubčeve brigade 1, vstop 18. 12. 1989,
vložek 2,009.403 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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-
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tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-

govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje dugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in orpeme 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju 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; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-27991

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05594 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
METALSTROJ,  podjetje  za  izdelavo
strojev, strojno obdelavo kovin, ključav-
ničarstvo, zastopanje in trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Trzin, Ljubljanska
c. 20 sedež: Ljubljanska c. 20, Mengeš,

pod vložno št. 1/14182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5595096
Osnovni kapital: 1,880.000 SIT
Ustanovitelj: Levec Jože, Trzin, Ljub-

ljanska c. 20, vstop 18. 11. 1991, vložek
1,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28001

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05686 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RIVAL, proizvodnja, veletrgovina,
zastopastva, d.o.o., IOC Trzin, Peske 8,
Mengeš, sedež: Peske 8, Mengeš – Trzin,
pod vložno št. 1/02890/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5408628
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ušeničnik Metka in Uše-

ničnik Rajko, oba iz Medvod, Verje 10b,
vstopila 8. 12. 1989, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28046

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07849 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BIT, računalniški inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Preradovičeva 20, sedež: Pre-
radovičeva 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/05028/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5339944
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šafarič Niko, Ljubljana,

Preradovičeva 20, vložil 765.000 SIT, in
Tepeš Dubravka, Ljubljana, Bilečanska 2,
vložila 735.000 SIT – vstopila 17. 1. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
peš Dubravka, ki od 18. 5. 1994 zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direk-
torja.

Dejavnost se sedaj glasi: storitve: dode-
lavni posli na računalniški strojni in pro-
gramski opremi; računalniški inženiring na
področju računalniških, komunikacijskih in
informacijskih sistemov; izobraževanje v
obliki tečajev, seminarjev, šol in consulting
na področju računalništva, informatike, in-
ženiringa; založniška dejavnost za lastne po-
trebe; razvojno inovativna dejavnost na po-
dročju računalništva, informatike, komuni-
kacij, organizacije poslovanje in avtomati-
zacije procesov; proizvodnja računalniške
strojne in programske opreme; trgovina na
drobno in debelo z neživilskimi proizvodi;
trgovina na debelo z neživilskimi proizvodi
v tranzitu; uvoz in izvoz neživilskih izdel-
kov iz vseh oddelkov, poglavij in tarifnih
številk carinske tarife; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev.

Rg-28051

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/07905 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
FAXICOMM, podjetje za telekomunika-
cijski inženiring, d.o.o., sedež: Cesta Do-
lomitskega  odreda  90,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/06822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5360803
Firma: FAXICOMM, podjetje za tele-

komunikacijski inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Zbašnikova 12

Sedež. Ljubljana, Zbašnikova 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Dušan, Ljubljana,

Zbašnikova 10, vstop 17. 5. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; poslov-
ne storitve; storitve reklame in ekonomske
propagande; organiziranje menjalniških po-
slov; zastopniški posli; izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov in blaga; po-
sredovanje v zunanji trgovini, zastopanje
tujih pravnih in fizičnih oseb; leasing.

Rg-28065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09309 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MARKA, trgovsko in proizvodno
podjetje, p.o., Domžale, Cesta talcev 19c,
sedež:  Cesta  talcev  19c,  Domžale,  pod
vložno št. 1/02117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5286620
Firma: MARKA, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Domžale, Cesta talcev
19c

Skrajšana firma: MARKA, d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Miladinović Draga, vsto-

pila 3. 5. 1989, in Miladinović Slobodan,
vstopil 5. 4. 1994, oba iz Kamnika, Matije
Blejca 4, vložila po 1,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-28077

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09405 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AKRO, podjetje za proizvodnjo in
prodajo kozmetičnih preparatov, medi-
cinskih pripravkov in pomožnih zdravil...,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 106a, sedež:
Koprska 106a, Ljubljana, pod vložno št.
1/03770/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5314151
Osnovni kapital: 1,648.000 SIT
Ustanovitelja: Babnik Dante, Ljubljana,

Prvomajska 11, vstop 15. 2. 1990, vložek
906.400 SIT, in Babnik Dragica, Ljubljana,
Oktobrske revolucije 13, vstop 3. 9. 1990,
vložek 741.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-28081

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09459 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AGRO-TIME, export-import, p.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta dveh cesarjev 389,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14598/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5543550
Firma:  AGROTIME,  export-import,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 7,362.000 SIT
Ustanovitelji: Georgievski Petra, Ljub-

ljana, Rusjanov trg 1, in Georgievski Zoran,
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 389, vstopi-
la 6. 12. 1991, ter Georgievski Ivan, Ljub-
ljana, Cesta dveh cesarjev 387, in Ristov
Venco, Ljubljana, Rašiška 11, vstopila 15.
5. 1994 – vložila po 1,840.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Geor-
gievski Ivan in Ristov Venco, imenovana
15. 5. 1994, zastopata družbo brez omejitev
kot pomočnika direktorja.

Rg-28094

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11605 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BTC – KRATOCHWILL, pivovar-
na  in  pivnica,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/21929/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
zastopnika in firme s temile podatki:

Matična št.: 5358418
Firma: BTC – KRATOCHWILL, pivo-

varna in pivnica, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 152

Osnovni kapital: 25,835.000 SIT
Ustanovitelji: Pivovarna in pivnica Kra-

tochwill, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 14,
vložek 10,334.000 SIT, Electa inženiring,
Ljubljana, Mestni trg 8, vložek 5,167.000
SIT, in Blagovno trgovski center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 152, vložek 10,334.000
SIT – vstopili 21. 12. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kratochwill Mile, Ljubljana,
Slomškova 9, ki od 25. 5. 1994 zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe nad
tolarsko protivrednostjo 100.000 DEM in
daje poroštva s soglasjem skupščine.

Rg-28097

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12015 z dne 12. 1. 1995 pri subjektu vpi-
sa INSTITUT ZA KOMUNIKACIJE IN
INFORMATIKO,  d.o.o.,  Ljubljana, se-
dež: Tržaška 132, Ljubljana, pod vložno št.
1/12559/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498155

Osnovni kapital: 1,964.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA TELEKOM

HOLDING, d.d., Kanj, izstop 13. 4. 1994;
Simič Slobodan, Piran, Ulica Svobode 81,
vstop 30. 4. 1991, vložek 1,374.800 SIT, in
Žnidaršič Bojan, Ljubljana, Martinova 55,
vstop 13. 4. 1994, vložek 589.200 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi izdelki iz vseh tr-
govinskih strok; opravljanje vseh trgovin-
skih storitev.

Dejavnost je odslej: raziskovalno-razvoj-
ne storitve, načrtovanje računalniških ko-
munikacij in informacijskih sistemov; izo-
braževalne storitve na področju komunika-
cij in informatike; svetovanje na področju
komunikacij in informatike; založniške sto-
ritve; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi izdelki iz
vseh trgovinskih strok; opravljanje vseh tr-
govinskih storitev; vodenje in izvajanje pro-
jektov s področja teleinformatike.

Rg-28118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12103 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
CACH MANAGEMENT, d.o.o., podjetje
za finančno svetovanje in trgovino, Ljub-
ljana, Štepanjska c. 2a, sedež: Štepanjska
cesta  2a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04468/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334586
Firma:  CASH  MANAGEMENT  BU-

KOVEC MAROVT, podjetje za svetova-
nje in trgovino, d.n.o., Štepanjska cesta
2a, Ljubljana

Skrajšana  firma:  CASH  MANAGE-
MENT  BUKOVEC  MAROVT,  d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Marovt Zmago, vstopil 20.
12. 1989, in Bukovec-Marovt Marija, vsto-
pila 31. 3. 1994, oba iz Ljubljane, Štepanj-
ska cesta 2a, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bukovec-Marovt Marija, imenovana
31. 3. 1994, zastopa družbo z omejitvijo
glede najemanja kreditov ali dajanja poro-
štev, če znesek preseže 500.000 SIT; direk-
tor Marovt Zmago, razrešen 31. 3. 1994.

Spremeni se dejavnost družbe, tako da
se dodajo naslednje dejavnosti: promet z
nepremičninami; trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi na debelo, na drobno
in v tranzitu; storitve reklame in ekonomske
propagande; zastopanje in posredovanje na
področju prometa blaga, storitev in nepre-
mičnin; ekonomsko organizacijske in prav-
ne storitve; komercialne storitve in inženi-
ring; opravljanje gostinskih storitev; agen-
cijski, posredniški in zastopniški posli za
domače in tuje osebe; zunanjetrgovinski
promet z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi.
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Prejšnja dejavnost družbe se črta.
Dejavnost se odslej glasi: promet z ne-

premičninami; trgovina z živilskimi in naži-
vilskimi proizvodi na debelo, na drobno in
v tranzitu; storitve reklame in ekonomske
propagande; zastopanje in posredovanje na
področju prometa blaga, storitev in nepre-
mičnin; ekonomsko organizacijske in prav-
ne storitve; komercialne storitve in inženi-
ring; opravljanje gostinskih storitev; agen-
cijski, posredniški in zastopniški posli za
domače in tuje osebe; zunanjetrgovinski
promet z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi.

Rg-28120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12108 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PROJEKT M, podjetje za projekti-
ranje, inženiring, trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Marjekova
pot 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/17171/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5728223
Firma: M & N KOCJANČIČ, podjetje

za projektiranje, oblikovanje in trgovino,
k.d., Ljubljana, Marjekova pot 15

Skrajšana firma: M & N KOCJANČIČ,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Kocjančič Marko, vstop

18. 3. 1992, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem, in Kocjančič Natalija, vs-
top 6. 6. 1994, odgovornost: ne odgovarja,
oba iz Ljubljane, Marjekova pot 15 vložila
po 4.000 SIT.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
obdelava in izdelava okrasnih in umetniških
predmetov; likovno oblikovanje na področ-
ju slikarstva, kiparstva in grafike; oblikova-
nje in obdelava interiera in exteriera; pro-
jektiranje in izdelava tehnične dokumenta-
cije in elektroinstalacij v gradbeništvu in
industriji; strokovni nadzor nad izvedbo
elektroinstalacij pri gradnji objektov.

Dejavnost družbe se odslej glasi: oprav-
ljanje svetovalnih storitev za investitorja
(naročnika) na področju: projektiranja – iz-
delava vseh vrst tehnične dokumentacije v
gradbeništvu in industriji, vključno s spe-
cializiranimi projektantskimi storitvami pri
urejanju prostora; svetovalnega inženiringa
– izdelava predinvesticijskih študij, raziskav
in analiz za osebno tehnično-tehnološke in
ekonomske upravičenosti investicij ter iz-
delava investicijskih programov; strokov-
nega nadzora nad gradnjo objektov; storitve
na področju prometa blaga in storitev; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcij
prometa; neomenjene storitve na področju
prometa; posredovanje v prometu blaga in
storitev; trgovina na debelo in drobno z ži-
vili in neživilskimi proizvodi; proizvodnja
materialov in opreme s področja površinske
zaščite in varstva okolja; uvoz in izvoz ži-
vilskih in neživilskih izdelkov; oblikovanje
in izdelava okrasnih in umetniških predme-
tov; likovno oblikovanje na področju sli-
karstva, kiparstva in grafike; oblikovanje in

obdelava interiera in exteriera; projektira-
nje in izdelava tehnične dokumentacije elek-
troinstalacij v gradbeništvu in industriji;
strokovni nadzor nad izvedbo elektroinsta-
lacij pri gradnji objektov.

Rg-28122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12127 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BROKAT TRADE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Trnovski pristan
12, sedež. Trnovski pristan 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17375/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5663725
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Bence Franc, Ljubljana,

Trnovski pristan 12, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12157 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa NEVLAS, podjetje za trgovino in
servisne storitve, d.o.o., Kočevje, Fran-
kopanska 4, sedež: Frankopanska 4, Ko-
čevje, pod vložno št. 1/09836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnika in firme
s temile podatki:

Matična št.: 5441366
Firma:NEVLAS, podjetje za trgovino

in servisne storitve, d.o.o., Kočevje
Osnovni kapital: 2,242.797 SIT
Ustanovitelja: Štimac Neža in Štimac

Vladimir, oba iz Kočevja, Frankopanska 4,
vstopila 19. 11. 1990, vložila po
1,121.398,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šti-
mac Vladimir, imenovan 20. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Rg-28137

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11692 z dne 15. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MARKTRADE, podjetje za eko-
nomske, organizacijske in zastopniške
storitve, d.o.o., sedež: Trg oktobrske re-
volucije 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/05999/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
ležev ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5352525
Firma: MARKTRADE, Markič & Co.,

podjetje za ekonomske, organizacijske in
zastopniške storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MARKTRADE, Mar-
kič & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 5
Ustanovitelja: Markič Vladimir, vstopil

28. 12. 1989, Šega Vida, vstopila 3. 6. 1994,

vložila 20 SIT oba iz Ljubljane, Brodarjev
trg 5, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Rg-28147

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07342 z dne 6. 2. 1995 pri subjektu vpisa
ŠPEDAL, podjetje za mednarodno špedi-
cijo, d.o.o., Dunajska 29, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 29, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah – spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670217
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: SPEDAL GES, m.b.h.,

Wien, Avstrija, Riemergasse 13, vstop 10.
7. 1992, vložek 1,650.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: špedicijski po-
sli, komisijski posli in prometno-agencijski
posli; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu in pomorskem prometu; kurirski
posli; skladiščni posli; prekladalne storitve;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; posli posredovanja v gostinstvu in
turizmu; trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; turistič-
ni posli; posli posredovanja in zastopanja v
prometu blaga in storitev; kompenzacijski
posli.

Rg-28153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08299 z dne 24. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ARP, Proizvodnja, razvoj in proda-
ja plastične in kovinske galanterije na do-
mačem in tujem trgu, d.o.o., Šmartno pri
Litiji, sedež: Mala Kostrevnica 35, Šmart-
no pri Litiji, pod vložno št. 1/11506/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev
družbe z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5843928
Firma: ARP ROZINA in partner, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Rozina Aleš, Šmartno pri

Litiji, Mala Kostrevnica 35, vstopil 12. 2.
1991, in Narat Dušan, Litija, Maistrova 6,
vstopil 11. 5. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Narat Dušan, imenovan 11. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 295 Proizvodnja dru-
gih strojev za posebne namene; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 4521 Splošna gradbena dela; 454
Zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
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nim materialom; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 651 Denarno posredništvo; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-28157

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08915 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa VESTOM, podjetje za proizvodnjo,
storitve in zastopstva, d.o.o., Ljublja-
na-Škofljica, sedež: Cesta na Barju 40,
Ljubljana-Škofljica, pod vložno št.
1/22931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in firme s temile podatki:

Matična št.: 5749069
Firma: VESTOM, družba za proizvod-

njo, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana-Škofljica

Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Škrlec Tomaž, Ljublja-

na-Škofljica, Cesta ob Barju 40, vstop 18. 2.
1993, vložek 1,700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-28164

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09801 z dne 18. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RUSS, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Grič, Cesta
III/3, Ribnica, sedež: Grič, Cesta III/3,
Ribnica, pod vložno št. 1/05399/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5342716
Firma:  RUSS,  podjetje  za  trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kolodvor-
ska 9a, Ribnica

Skrajšana firma: RUSS, d.o.o., Ribnica
Sedež: Ribnica, Kolodvorska 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rus Slavko, Ribnica, Grič,

Cesta III/3, vstopil 20. 12. 1989, in Debe-
ljak Janez, Loški potok, Hrib 36a, vstopil 1.
7. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina z ži-
vilskim blagom na drobno: kruh, pecivo,
mleko in mlečni izdelki, meso, perutnina,
ribe in mesni izdelki, razna živila, alkohol-
ne in brezalkoholne pijače, proizvodi za hi-
šne potrebe; trgovina z neživilskimi pro-
izvodi na drobno; tkanine in konfekcija,
obutev, usnje, guma in plastika, kovinsko in
elektrotehnično blago, pohištvo, kemikali-
je, knjige, pisarniški material in pribor, to-

bak in drugi neživilski proizvodi; trgovina z
mešanim blagom na drobno; trgovina z vo-
zili in deli na drobno; trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo: žita, mlevski izdelki,
zelenjava, sadje in izdelki, alkoholne in bre-
zalkoholne pijače, živina, divjačina in pe-
rutnina, zdravilna zelišča, razna živila in
proizvodi za hišne potrebe; trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na debelo: tkanine in
konfekcija, kovinsko in elektrotehnično bla-
go, kemični izdelki, barve, laki, papir, pi-
sarniški material in pribor, tobak in drugi
neživilski proizvodi, orožje in deli ter pri-
bor, strelivo za orodje za kovičenje ali po-
dobno orodje za pištole z veznim klinom za
humano ubijanje živali ter njihovi deli, stre-
livo za puške šibernice in deli tega streliva,
strelivo za zračne puške, strelivo za MK
puške in lovske puške – karabinke, piroteh-
nični izdelki I. in II. razreda, pirotehnični
izdelki za tehnične namene T-1 in T-2, ka-
teri so v prosti prodaji; trgovina z vozili,
deli in priborom na debelo; trgovina z naft-
nimi derivati na debelo; trgovina z mešanim
blagom na debelo; zunanja trgovina z živil-
skimi proizvodi; zunanja trgovina z neživil-
skimi proizvodi; druge kulturno umetniške
dejavnosti: priprava, organizacija in izved-
ba kulturnih in športnih prireditev ter film-
skih predstav; instalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu (v lastni režiji ter v koo-
peraciji z obrtniki in drugimi podjetji); na-
peljava in popravilo gradbenih instalacij
(notranje vodovodne, kanalizacijske in elek-
trične inštalacije, inštalacije za parno in to-
plovodno gretje, plinske instalacije, instala-
cije osebnih in tovornih dvigal, klimatiza-
cijskih naprav, premičnih stopnišč in po-
dobno); visokogradnja: gradnja,
rekonstrukcija in popravila gospodarskih,
stanovanjskih in drugih stavb; nizka grad-
nja in hidrogradnja: gradnja prometnih ob-
jektov, gradnja hidrogradbenih objektov,
gradnja drugih objektov nizke gradnje; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; pro-
jektiranje in druge sorodne tehnične stori-
tve; proizvodnja žaganega lesa in plošč; pro-
izvodnja končnih lesnih izdelkov; prevoz
blaga v cestnem prometu; storitve v cest-
nem prometu; gostinske storitve prehrane:
restavracije s postrežbo in samopostrežbo,
restavracije družbene prehrane, druge stori-
tve prehrane; gostinske storitve nastanitve:
hoteli, moteli, penzioni in turistična naselja
s sezonskim in celoletnim poslovanjem, de-
lavski, otroški in mladinski počitniški do-
movi, kampi, druge prenočitvene storitve;
organiziranje in posredovanje pri organiza-
ciji potovanj, izletov, ekskurzij in drugih
turističnih aranžmajev v državi in v tujini,
posredovanje pri nastanitvi turistov v ob-
jekte v individualni lasti in drugo posredo-
vanje na področju turizma; organizacija in
svetovanje; servisna dejavnost.

Rg-28165

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09803 z dne 19. 7. 1995 pri subjektu
vpisa BIES COMPUTER BIRO CENT-
ER, Ljubljana, Moše Pijadeja 8, d.o.o.,
sedež: Moše Pijadeja 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03646/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,

skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5320704
Firma: BIES COMPUTER BIRO CEN-

TER, Podjetje za marketing, inženiring,
proizvodnjo in trgovino biro opreme, ra-
čunalništva in grafike, d.o.o., Ljubljana,
Mala ulica 8

Skrajšana firma: BIES COMPUTER
BURO CENTER, d.o.o., Ljubljana, Mala
ulica 8

Sedež: Ljubljana, Mala ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sedej Barbara, izstop 23.

5. 1994; Sedej Bojan, Ljubljana, Tabor 5,
vstop 15. 11. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
proizvodnja izdelkov iz lesa, kovine, blaga,
usnja, papirja, gume in plastike; storitve me-
njalnice; gostinstvo in turizem; servisiranje,
razvoj, testiranje elektronskih, električnih
in mehanskih naprav, aparatov in sistemov;
opremljanje prostorov; izposojanje in lea-
sing pisarniške opreme in strojev; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; prodaja na stojnicah in se-
jemska prodaja; posredovanje in zastopanje
v zunanjetrgovinskem prometu blaga in sto-
ritev; zastopanje tujih firm; opravljanje gos-
podarskih dejavnosti v tujini.

Družba odslej opravlja naslednjo dejav-
nost: biro inženiring na področju računal-
ništva ter celotne pisarniške opreme; orga-
nizacija marketinga, informacijski in re-
klamni inženiring; trgovina in komisijska
prodaja računalnikov, pisarniških strojev,
opreme in materialov s področja medicine
in športa; grafične usluge, oblikovanje, pri-
prava za tisk, tiskanje, razmnoževanje, fo-
tokopiranje; založništvo – organizacija, na-
mizmo znaložništvo, izdajateljstvo strokov-
ne literature; uvajanje kadrov v področje
računalništva, organizacija seminarjev s te-
ga področja; prevajalske storitve, lektorira-
nje, strojepisje; proizvodnja izdelkov iz le-
sa, kovine, blaga, usnja, papirja, gume in
plastike; storitve menjalnice; gostinstvo in
turizem; servisiranje, razvoj, testiranje elek-
tronskih, električnih in mehanskih naprav,
aparatov in sistemov; opremljanje prosto-
rov; izposojanje in leasing pisarniške opre-
me in strojev; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; pro-
daja na stojnicah in sejemska prodaja; izvoz
in uvoz živilskega in neživilskega blaga;
posredovanje in zastopanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu blaga in storitev; zastopa-
nje tujih firm; opravljanje gospodarskih de-
javnosti v tujini.

Rg-28172

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09945 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa LINIJA, podjetje za telekomunika-
cije, audio in video sisteme, distribucijo
in dostavo, d.o.o., sedež: Pod topoli 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07185/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5375991
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Mihelač Primož, Ljublja-
na, Pod topoli 20, vstop 14. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
helač Primož, razrešen 30. 5. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-28184

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10179 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SOUND STUDIO ALEX, d.o.o. pro-
dukcija, marketing, posredništvo in trgo-
vina, Ljubljana, Kolarjeva 42, sedež: Ko-
larjeva  42,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19787/00 vpisalo v sodni register rega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5662184
Ustanovitelj: Kogoj Sandi, Ljubljana,

Kolarjeva 42, vstop 14. 9. 1992, vložek
2,912.879 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost subjekta vpisa se spremeni,
tako da v celoti glasi: radiodifuzna dejav-
nost in založništvo; marketing, agencijske
dejavnosti, storitve reklamne in ekonomske
propagande, posredovanje, komisijski po-
sli, komercialne storitve; izdelava reklam,
posameznih oddaj in celotnih programskih
blokov za vse vrste množičnih medijev; re-
žija in scenarij reklam, posameznih oddaj in
celotnih programskih blokov za vse vrste
množičnih medijev; govorna oprema re-
klam, oddaj in celotnih programskih blokov
za vse vrste množičnih medijev; produ-
centstvo in aranžerstvo reklam, oddaj in ce-
lotnih programskih blokov za vse vrste mno-
žičnih medijev; komponiranje in izdelava
glasbe; snemanje zvoka in slike; intelek-
tualne storitve; storitve in usluge na po-
dročju video in avdio tehnike, zvoka in sli-
ke; finančni consulting; gradbena mehani-
zacija; gostinske in turistične storitve; izva-
janje investicijskih del; igralni avtomati,
video igre in drugo; transport blaga in oseb
v domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu; raziskovalno razvojne usluge na po-
dročju avdio in video tehnike; posredovanje
in zastopanje v prometu nepremičnin, blaga
in storitev; špedicija; izdelava, popravila in
vzdrževanje strojev in naprav, ki so pred-
met poslovanja podjetja; trgovina na debelo
in drobno s prehrambenimi in neprehram-
benimi proizvodi ter uvoz in izvoz teh pro-
izvodov; zastopanje domačih in tujih podje-
tij; storitve na področju medijske propagan-
de, programa, oddaj, zvoka in slike; fakto-
ring; dejavnost v prostih carinskih conah.

Rg-28199

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12838 z dne 17. 8.1 995 pri subjektu
vpisa  VEBER  A,  Trgovina  in  storitve,
d.o.o., Medvode, Medvoška cesta 3, se-
dež:  Medvoška  cesta  3,  Medvode,  pod
vložno št. 1/22676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5775787

Firma: VEBER A, Trgovina in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: VEBER A, d.o.o.
Ustanovitelj: Veber Zvonko, Medvode,

Kebetova 15, vstop 9.4. 1993, vložek
2,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za naslednjo
dejavnost: računovodske in finančne stori-
tve.

Družba odslej opravlja naslednje dejav-
nosti: trgovina z neživilskimi in živilskimi
izdelki na debelo in na drobno; poslovne,
organizacijske, tehnične in tehnološke sto-
ritve; storitve na področju marketinga in
ekonomske propagande; svetovanje na po-
dročju gospodarstva; komercialni posli na
področju prometa blaga in storitev; zastop-
niški, posredniški, komisijski in agencijski
posli v prometu blaga in storitev; gostinske
storitve; turistično organiziranje, posredo-
vanje in agencijske storitve; menjalniški po-
sli ter odkup in prodaja tujih valut; računo-
vodske in finančne storitve.

Rg-28203

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12887 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GAURA, Podjetje za projektiranje,
trgovino in inženiring okolja, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02618/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5300703
Osnovni kapital: 2,781.000 SIT
Ustanovitelja: Habjanič Izidor, Ljublja-

na, Rimska 7a, in Peric Valter, Portorož,
Lepa cesta št. 50, vstopila 30. 10. 1989,
vložila po 1,890.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peric Valter, imenovan 27. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-28214

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17133 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
LEGE ARTIS, Podjetje za promocijo in
založništvo, Ljubljana, d.o.o., sedež. Kar-
deljeva ploščad 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23496/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785910
Osnovni kapital. 1,732.215,36 SIT
Ustanovitelj: Slovenski inštitut za mana-

gement, Podjetje za gospodarsko svetova-
nje, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Miklošiče-
va 38, vstop 15. 5. 1993, vložek
1,732.215,36 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 221 Za-
ložništvo; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-28215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18152 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu

vpisa ALIS-R, kovinsko predelovalna de-
javnost,  d.o.o.,  Novi  dol  b.š.,  Dol  pri
Hrastniku, sedež: Novi Dol b.š., Dol pri
Hrastniku, pod vložno št. 1/18782/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
ležev, povečanje osnovnega kapitala in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620015
Firma: ALIS-R, kovinsko predeloval-

na dejavnost, d.o.o., Dol pri Hrastniku
Sedež: Dol pri Hrastniku, VDV briga-

de b.š.
Osnovni kapital: 4,278.000 SIT
Ustanovitelji: Vajda Bojan, Radeče, Pot

na Brdo 6, vstopil 11. 5. 1992, vložil
1,925.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perinčič Radovan, Chersicla Bruno in Peri
Valentina, izstopili 1. 8. 1994; Alis di Cher-
sicla Bruno, Gorizzia, Italija, Via Rabatta
16, vstopil 1. 8. 1994, vložil 2,352.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; grad-
nja objektov nizke in visoke gradnje; inže-
niring in projektiranje na področju gradbe-
ništva in strojništva; proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov, ravnega stekla ter obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi.

Prečiščeno besedilo dejavnosti se glasi:
predelava aluminija; kovinskopredelovalna
industrija; trgovina z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi na debelo in drobno; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; zastopništvo in
predstavništvo firm v blagovnem prometu;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
gradnja objektov nizke in visoke gradnje;
inženiring in projektiranje na področju grad-
beništva in strojništva; proizvodnja stekla
in steklenih izdelkov, ravnega stekla ter ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi.

Rg-28222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01253 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa DURO, podjetje za trgovino in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska  152,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20815/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5700302
Ustanovitelja: Bevc Dušan, izstop 8. 3.

1995; Bevc Roman, Ljubljana, Malo Trebe-
ljevo 61, vstop 23. 12. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Dušan, razrešen 8. 3. 1995; di-
rektor Bevc Roman, imenovan 8. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
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4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5124 Tr-
govina 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; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih

strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-28229

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02603 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/26601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903211
Firma: EQUITAS, upravljanje z nepre-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Privoz 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VOGLER; Podjetje za po-

slovne storitve, gradbeništvo in zunanjetr-
govinski promet, d.o.o., Ljubljana, Privoz
14, vstop 16. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Voglar Nada, Ljubljana, Privoz 14,
imenovana 16. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne 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 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;
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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 živili, 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 industirjo, 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
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; 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 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; 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); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 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; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-28236

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03925 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/26596/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5448654
Firma: A.E.A., uvoz-izvoz, mednarod-

na trgovina, d.o.o., Velika čolnarska 10,
Ljubljana

Skrajšana firma: A.E.A., d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Velika čolnarska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosi Ivan, Ljubljana, Ope-

karska 12b, vstop 30. 6. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jaklič Janez, Kamnik, Ljubljanska 3b,
imenovan 30. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga 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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4 544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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
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motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 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;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo zdrugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi prozvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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
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
nespecialziranih 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 pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52310 Dejavnost lekarn; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, 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 prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnica in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic in vlečnic; 60220 Storitve taksistov;
50230 Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 73300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64200
Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup
(leasing); 65220 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 65230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 67110 Storitve finančnih trgov; 67120
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 67130

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 67200 Pomožne dejavnosti
v zavarovalstvu in pokojninskih skladih;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 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; 74110 Pravno svetovanje; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74200
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnični preizkusi in analize;
74400 Ekonomska propaganda; 74500 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 74600 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževnje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Sne-
manje filmov in videofilmov; 92120 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 92530 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Pri-
rejanje klasičnih iger na srečo; 92712 De-
javnost igralnic; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
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nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-28241

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04043 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26703/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5911338
Firma: ZAVOD REPUBLIKE SLOV-

ENIJE ZA ŠOLSTVO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 28
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 6. 7.
1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
renčič Ivan, Maribor, Krekova 8, imenovan
6. 7. 1995, kot vršilec dolžnosti direktorja
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 732 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7512
Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva, izobraževa-
nja, kulture in druge socialne storitve, razen
obveznega socialnega zavarovanja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-28245

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04218 z dne 17. 8. 1995 pod št. vložka
1/26638/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910293
Firma: ATP Povirk & Povirk, trans-

port, trgovina in storitev, d.n.o.
Skrajšana firma: ATP Povirk & Povirk,

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

odgovornostjo
Sedež: Moravče, Pogled 1a
Ustanovitelja: Povirk Janez in Povirk

Andrejka, oba iz Moravč, Pogled 1a, vsto-
pila 20. 7. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Povirk Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Povirk Andrejka, ki kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 20. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 511 Posredništvo; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 525
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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; 5272 Popra-

vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 602 Drug ko-
penski promet; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pa-
kiranje; 7525 Zaščita in reševanje pri poža-
rih in nesrečah; 900 Storitve javne higiene;
9000 Storitve javne higiene; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-28260

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08379 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu
vpisa HIBISCO, d.o.o., trgovina na debe-
lo in detaljno z neživilskimi proizvodi, zu-
nanja trgovina, proizvodnja, sestavljanje
in pakiranje proizvodov, turizem..., se-
dež: Pot v dolino pri 27, Bizovik, Ljublja-
na-Dobrunje,  pod  vložno  št.  1/05051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5346142
Osnovni kapital: 2,303.000 SIT
Ustanovitelja: Gašperšič Ivanka, Ljublja-

na, Dolenjska c. 120, vstopila 12. 12. 1989,
in Plemenitaš Branko, Ljubljana, Šišenska
64, vstopil 19. 7. 1991, vložila po 1,151.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28267

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09891 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa REVITAL, podjetje za vzdrževanje
objektov, d.o.o., Medvode, sedež: Rakov-
nik 96, Medvode, pod vložno št. 1/11567/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5475023
Osnovni kapital: 1,528.420,40 SIT
Ustanovitelja: Alič Ivan, vložil

15.284,30 SIT, in Alič Mojca, vložila
1,513.136,10 SIT, oba iz Medvod, Rakov-
nik 96, vstopila 23. 5. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-28268

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09957 z dne 28. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ASFALTBETON, Podjetje za grad-
beništvo, gostinstvo, trgovino in turizem,
Ljubljana,  d.o.o.,  sedež:  Jakšičeva  2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17609/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.. 5642337
Osnovni kapital: 2,219.720 SIT
Ustanovitelj: Zekić Marjan, Ljubljana,

Ul. Lovre Klemenčiča 8, vstop 23. 12. 1991,
vložek 2,219.720 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Rg-28271

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09972 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ALVO, marketing, zastopanje, po-
sredovanje, d.o.o., Vrhovci XXI/28, Ljub-
ljana, sedež: Vrhovci XXI/28, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427568
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vovk Aleš, Ljubljana, Vr-

hovci, c. XXI/28, vstop 27. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja tekstilnih izdelkov; tr-
govina na drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; trgovina na debelo z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi v tranzitu, za-
stopanje podjetij; storitve marketinga in
raziskave tržišča; finančni inženiring.

Naslednje dejavnosti se brišejo: marke-
ting v neživilskih dejavnostih; zastopanje in
komisijski posli v prometu blaga in storitev;
komercialno in finančno poslovanje v neži-
vilskih dejavnostih.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovina na debelo z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi v tranzitu; zastopanje
podjetij; posredovanje v prometu blaga in
storitev; storitve marketinga in raziskave tr-
žišča; finančni inženiring; organiziranje se-
minarjev in kongresov; prirejanje kulturnih
in zabavnih prireditev; prirejanje sejmov in
razstav; storitve v turizmu.

Rg-28272

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09973 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ETEX, podjetje za proizvodnjo in
posredovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Malči Beličeve 99, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12918/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5516030
Osnovni kapital: 2,001.000 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Jože, vstopil 1. 9.

1992, in Rupnik Nataša, vstopila 16. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Malči Beličeve 99,
vložila po 1,000.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe,  pooblaščene  za  zastopanje:
zastopnica Rupnik Nataša, imenovana 16.
5. 1994, Rupnik Jože st., razrešen 16. 5.
1994 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka, in direktor Rupnik Jože ml., imenovan
16. 5. 1994, vsi zastopajo družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost se razširi na: storitve turistič-
nih uradov in agencij; organizacijo sejmov
in športnih prireditev.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
samolepilnih etiket v sodelovanju s koope-
ranti; posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev; zastopanje v prometu blaga in stori-
tev; marketing v obliki predmeta dejavnosti

podjetja; finančni consulting; trgovina na
debelo v obliki tranzita z neživilskimi pro-
izvodi, trgovina na drobno z neživilskimi
proizvodi; gostinske storitve v celoti; stori-
tve turističnih uradov in agencij; organiza-
cija sejmov in športnih prireditev.

Rg-28274

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09977 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  ATLANTIDA,  trgovina,  agencija,
svetovanje, založba, d.o.o., Poljanska 22,
Ljubljana, sedež: Poljanska 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08656/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408695
Osnovni kapital: 1,993.454 SIT
Ustanovitelja: Kosi Boštjan, Ljubljana,

Opekarska 12B, in Kosi Matjaž, Ljubljana,
Vrhovčeva 8A, vstopila 15. 10. 1990, vloži-
la po 996.727 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se odslej glasi: radiodifuzna
dejavnost; trgovina na debelo in drobno s
prehrambenimi in neprehrambenimi pro-
izvodi; gostinstvo in turistične storitve; sa-
mozaložba; zastavljalnica; komisijska pro-
daja; posojanje, razstavljanje in prodaja li-
kovnih del; prevoz blaga in oseb vseh vrst
(razen letalskih, železniških prevozov); po-
sojanje vozil (rent-a-car); organiziranje, sve-
tovanje in posredovanje pri prometu z ne-
premičninami; organiziranje kulturno-za-
bavnih prireditev; organiziranje in prireja-
nje sejmov; finančni inženiring; opravljanje
storitev instalacij in zaključnih del v grad-
beništvu; izdelava in montaža neonskih in
drugih napisov (označbe firm, reklame...);
upravljanje ter vzdrževanje poslopij in sta-
novanjskih hiš, vzdrževanje funkcionalne-
ga in skupnega funkcionalnega zemljišča,
skrb za varstvo bivalnega okolja ter ostale
storitve po stanovanjskem zakonu; leasing
premičnin in nepremičnin; snemalni studio
(avdio, video); raziskava trga; marketinška
dejavnost; fitnes studio; rekreacijska-šport-
na dejavnost; posredniška prodaja, svetova-
nje, prodaja in uvoz motornih vozil in plovil
na debelo in drobno; leasing motornih vo-
zil, plovil in opreme; proizvodnja in promet
prehrambenih in neprehrambenih proizvo-
dov; agencijski posli in zastopanje tujih
firm; špediterski posli.

Rg-28281

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10102 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRANS WORLD TRADE, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Soška 28, sedež: Soška 28, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09312/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428181
Osnovni kapital: 1,521.800 SIT
Ustanovitelj: Pejović Peter, Ljubljana,

Soška 28, vstop 22. 10. 1990, vložek
1,521.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: svetovalne, ra-
čunovodske in administrativne storitve.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživili; uvoz in izvoz
neživilskih izdelkov na debelo in drobno;
zastopanje tujih firm; posredovanje v zuna-
njetrgovinskem prometu; proizvodnja in po-
pravilo kovinskih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz tekstila in pletenin; servisiranje
prodanih izdelkov; svetovalne, računovod-
ske in administrativne storitve.

Rg-28309

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18549 z dne 10. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ATTEX, transport, trgovina in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, Vogelna 8, sedež:
Vogelna  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09276/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in osnovnega kapitala ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464153
Firma: ATTEX, transport, trgovina in

turizem, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: ATTEX, d.o.o., Seža-

na
Sedež: Sežana, Majcni 13
Osnovni kapital: 1,634.800 SIT
Ustanovitelji: Fridrih Milan, Ljubljana,

Vogelna 8, vstop 9. 10. 1990, vložek
1,634.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1995: 453 In-
štalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mekuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z mesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško 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; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 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; 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 s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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.; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 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.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-28318

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13812 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MA – GI, inženiring, d.o.o., Leni-
nov trg 18, Ljubljana, sedež: Leninov trg
18, Ljubljana, pod vložno št. 1/16585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5825008
Firma: MA – GI, inženiring, d.o.o., Pre-

glov trg 1, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Gantar Marko, Ljubljana,

Leninov trg 18, vstop 19. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 315 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 321 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 332 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 402 Pro-
izvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 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; 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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
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promet; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizku-
si in analize; 744 Ekonomska propaganda;
745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Rg-28325

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15019 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SNEŽINKA, podjetje za šport in
rekreacijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gor-
tanova 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/24113/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5799309
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;

9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-28326

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15127 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TERMOPROJEKT, podjetje za
proizvodnjo in storitvene dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, sedež:
Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/15856/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5575141
Osnovni kapital: 1,724.500 SIT
Ustanovitelji: Djordjević Predrag, Ljub-

ljana, Rusjanov trg 2, vstopil 10. 2. 1992,
vložil 689.800 SIT, ter Pokec Ljubica, Ljub-
ljana, Reška ulica 3, in Intihar Nada, Ig,
Želimlje št. 33, vstopili 3. 6. 1993, vložili
po 517.350 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
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; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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 prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-

ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-28342

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16327 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PELING, lesno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tiranova 42, sedež: Tiranova
42, Ljubljana, pod vložno št. 1/09399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5437628
Firma: PELING, lesno podjetje, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelj: Peklenk Boris, Ljubljana,

Tiranova ulica 42, vstop 16. 10. 1990, vložek
1,692.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28351

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16366 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa UBIQ, podjetje za proizvodnjo, sto-
ritveno, posredniško in trgovsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrhovci, C.
XVII/10,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/06969/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo ustanoviteljev in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5397715
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Kante Igor, Ljubljana, Ilir-

ska ulica 34, vstopil 14. 5. 1990, in Bresk-
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var Boris, Ljubljana, Vrhovci, C. XVII/10,
vstopil 10. 4. 1992, vložila po 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Rajh Marko,
izstopil 24. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Rajh Marku, ki je bil razrešen
24. 5. 1994.

Rg-28355

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16407 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  HA-BE,  Izvoz-uvoz,  mednarodni
transporti in trgovina, d.o.o., Rakek, se-
dež: Dovce 28, Rakek, pod vložno št.
1/14565/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme in ustanoviteljev ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557623
Firma: HA-BE, Izvoz-uvoz, mednarod-

ni transporti in trgovina, d.o.o., Rakek,
Dovce 28

Osnovni kapital: 1,868.000 SIT
Ustanovitelja: Homovec Anton, vstopil

29. 11. 1991, in Homovec Bojan, vstopil 19.
12. 1994, oba iz Rakeka, Dovce 28, vložila
po 934.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 0201
Gozdarstvo; 2010 Žaganje in skobljanje le-
sa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-28365

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17451 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MEDANA, podjetje za proizvodnjo,
promet,  zastopanje  in  storitve,  d.o.o.,
Dragomer, sedež: Dragomer, Na Grivi 61,
Brezovica, pod vložno št. 1/09994/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5443393
Firma: MEDANA, medicinski sistemi,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 7

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

Sedež: Ljubljana, Dunajska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Švab Marcel, Brezovica pri

Ljubljani, Na Grivi 61, vstop 15. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 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); 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; 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.; 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; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-28382

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05363 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SLAK in družbenik, Ljubljana, pro-

izvodnja, trgovina in zastopanje, d.n.o.,
sedež: Gunceljska 14, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09810/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in deležev, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, in razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5449456
Firma: SLAK, Ljubljana, proizvodnja,

trgovina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  SLAK,  Ljubljana,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,583.500 SIT
Ustanovitelja: Slak Alojzij, ml., vstopil 12.

9. 1990, in Slak Alojzij, st., vstopil 1. 2. 1995,
oba iz Ljubljane, Gunceljska 12, vložila po
791.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-30037

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12292 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
N & S, Podjetje za trgovino, storitve, uvoz
in izvoz, d.o.o. Brezovica pri Ljubljani,
sedež:  Sodnikarjeva  9,  Brezovica  pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/12353/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5488966
Osnovni kapital: 1,751.000 SIT
Ustanovitelja: Merhar Silvo, Brezovica

pri Ljubljani, Sodnikarjeva 9, vložil 965.350
SIT, in Logar Ignac, Mengeš, Levčeva 13A,
vložil 785.650 SIT, vstopila 26. 3. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30044

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10493 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa SOVRE, umetniške in izobraževal-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, C. Andreja
Bitenca 11, sedež: C. Andreja Bitenca 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17727/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in priimka usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.. 5620104
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelji: Sovre Danijela, Sovre Sa-

vo, Sovre Mikelj Jelena-Svetlana, Isajčev
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Sovre Claudia in Sovre Svetlana, vsi iz
Ljubljane, C. Andreja Bitenca 11, vstopili
25. 3. 1992, vložili po 303.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-31233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04762 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa NATURE LINE, podjetje za proizvod-
njo in prodajo kozmetičnih preparatov,
laboratorijsko preiskavo telesnih tekočin
ter raziskovalno delo, d.o.o., Valvazorje-
va 7, sedež: Valvazorjeva 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08493/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408199
Osnovni kapital: 2,793.891,94 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Hieng Nataša,

Ljubljana, Valvazorjeva 7, in Hieng Henrink
Roman, Idrija, IX. korpusa 10, vstopila
24. 9. 1990, vložila po 1,397.455,97 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-31237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04757 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa STADE, Proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Trbovlje, Gabersko 13a, se-
dež: Gabersko 13a, Trbovlje, pod vložno
št. 1/21485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5723558
Osnovni kapital: 2,023.000 SIT
Ustanovitelja: Dežman Stanislav in Dež-

man Ana Marija, oba iz Trbovelj, Gabersko
13a, vstopila 1. 2. 1993, vložila po 1,011.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04734 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa OR CONSULT, operacijske raziskave,
d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 8, sedež: Pu-

harjeva  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19683/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5662800
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Volk Boris, Ljubljana, Pu-

harjeva 8, vstop 27. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04733 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRITISK, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Kamnik pod Kri-
mom 105, Preserje, sedež: Kamnik pod
Krimom  105,  Preserje,  pod  vložno  št.
1/24694/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5810353
Osnovni kapital: 2,413.858 SIT
Ustanovitelji: Rogelj Boštjan in Rogelj

Štefan, oba iz Preserja, Kamnik pod Kri-
mom 105, ter Rogelj Jože, Preserje 40, vsto-
pili 21. 4. 1993, vložili po 804.619,33 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-31250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04732 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa MESARSTVO FARIČ, podjetje za pre-
delavo mesa in mesnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 106, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19143/00 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.: 5633044
Osnovni kapital: 1,770.000 SIT
Ustanovitelj: Farič Josip, Kočevje, Onek

5, vstop 17. 6. 1992, vložek 1,770.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom.

Rg-31251

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

94/04729 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PME, podjetje za projektiranje, inže-
niring,  proizvodnjo  in  trgovino,  d.o.o.,
Ljubljana, Šišenska 34, sedež: Šišenska
34, Ljubljana, pod vložno št. 1/12931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
razširitev dejavnosti in povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5518610
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čeh Zlatan in Lukan Ro-

mana, oba iz Ljubljane, Ulica Ane Ziherlo-
ve 10, vstopila 2. 8. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se dopolni s: projekti-
ranjem na področju strojništva.

Predmet poslovanja družbe je sedaj: pro-
jektiranje na področju strojništva, elektro-
tehnike, elektronike in gradbeništva; raz-
voj, proizvodnja, montaža in servisiranje
elektro in elektronskih vezij, naprav in ob-
jektov; inženiring v procesni tehnologiji; fi-
nančni inženiring; tekstilna proizvodnja; tr-
govina na debelo in drobno z živili in neži-
vili; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev.

Rg-31252

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04730 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PAKER, merilni sistemi in trgovina,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Cerkniška  20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22843/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5792193
Osnovni kapital: 1,667.500 SIT
Ustanovitelj: Škerl Pavle, Ljubljana,

Cerkniška ul. 20, vstop 18. 3. 1993, vložek
1,667.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31254

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04727 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa ABK, marketing, inženiring, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška c. 40, sedež: Za-
loška  c.  40,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23762/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5781230
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bobek Ivan, Ljubljana, Le-

ninov trg 5, vstop 9. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31257

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04719 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  BIROMA,  podjetje  za  posredniške,
agencijske  in  uvozno  izvozne  storitve,
d.o.o.,  sedež:  Ažmanova  38,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/10975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5461146
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Anton, izstop

26. 4. 1994; Novak Andrej, Ljubljana, Až-
manova 38, vstop 26. 4. 1994, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Anton, razrešen 26. 4. 1994;
direktor Novak Andrej, imenovan 26. 4.
1994, zastopa in predstavlja družbo neome-
jeno, doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 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.; 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; 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; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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; 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
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-

niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-31258

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04718 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa VEZENJE ERCIGOJ, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trstenjakova 13, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21211/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5694973
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Boštjan, Ljublja-

na, Trstenjakova 13, vstop 26. 1. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04715 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa RISK, podjetje za računalniški inženi-
ring in kooperacije, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 150, Ljubljana, pod vložno št.
1/02312/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5291275
Osnovni kapital: 2,191.000 SIT
Ustanoviteljica: Markoja Olga, Ljublja-

na, Žaucerjeva 17, vstop 5. 7. 1989, vložek
2,191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31262

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04706 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa FORMING oprema, podjetje za obli-
kovanje, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brilejeva 19, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11896/00 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.: 5817579
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Vivod Andrej, vstopil

18. 12. 1990, Vivod Vlasta, vstopila 19. 11.
1993, vložila 820.000 SIT, oba iz Ljubljane,
Brilejeva ul. 19, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 361 Proizvodnja pohištva; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3522 Št. 49 – 5. IX. 1996

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom, 5142 Trgo-
vina 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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 551 Dejavnost hotelov; 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 926 Športna dejavnost.

Rg-31263

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04698 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa AVTOMERC, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celovška 145, Ljubljana, sedež: Celovška
145, Ljubljana, pod vložno št. 1/14196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5535697
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kavšek Jože, Ljubljana,

Rusjanov trg 3, Kobi Janko, Brezovica, Jo-
žeta Kopitarja 9, Miklavčič Aleksan-
dra-Ana, Brezovica, Cesta v Lipovce, Log,
Vujinović Radojka, Ljubljana, Beblerjev trg
14, Kastelic Tatjana, Šmarje-Sap, Jakhlova
18, in Jurić Ismeta, Ljubljana, Krištofova 7,
vstopili 29. 11. 1991, vložili po 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-31265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04687 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-

sa EMPORIA, mešano podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo, zastopanje in storitve,
d.o.o., sedež: C. 18. divizije 37, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, ustanovitelja in zastopnika ter poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5672406
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 132
Osnovni kapital. 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Arnautovska Metka, Ljub-

ljana, Tržaška 10, in Pahor Maja, Vrhnika,
Dobovičnikova 78, vstopili 15. 9. 1992, vlo-
žili po 780.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Bešič Mirsad, izstopil 11. 2. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Bešič Mirsadu, ki je bil razrešen 11. 2. 1994.

Rg-31266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04680 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa KHAN, podjetje za marketing, trgovi-
no, zunanjo trgovino, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mijavčeva
32, Ljubljana, pod vložno št. 1/11431/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477603
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Čučkin Marjan, Ljubljana,

Povšetova 57, vstop 15. 1. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 01131 Vi-
nogradništvo; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 4531
Električne inštalacije; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, 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, 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 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.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-

jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje.

Rg-31268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04674 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa GRIN, d.o.o., Gradbeni inženiring, se-
dež. Peterlinkarjeva 1, Kisovec, pod vlož-
no št. 1/05444/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341841522
Firma: GRIN, Gradbeni inženiring,

d.o.o., Zagorje
Skrajšana firma: GRIN, d.o.o., Zagorje
Sedež: Zagorje, Cesta 20. julija 2c
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Anžur Sašo, izstop 25. 4.

1994; Leskovar Marjan, Kisovec, Peterlin-
karjeva 1, vstop 14. 2. 1990, vložek
1,052.000 SIT, in Repovž Jure, Zagorje, Uli-
ca talcev 8, vstop 26. 4. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžur Sašo, razrešen 25. 4. 1994; Le-
skovar Marjan, razrešen 25. 4. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne 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;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 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; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-31269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04640 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpi-
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sa OSTANEK, d.o.o., računovodske stori-
tve in kmetijska proizvodnja ter komer-
cialne in transportne storitve, Šentvid pri
Stični, Male Pece 5, sedež: Male Pece 5,
Šentvid pri Stični, pod vložno št.
1/17505/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5610117
Firma: OSTANEK, več družbenikov,

d.n.o., računovodske storitve in kmetij-
ska proizvodnja ter komercialne in trans-
portne storitve, Šentvid pri Stični, Male
Pece 5

Skrajšana firma: OSTANEK, več druž-
benikov, d.n.o., Šentvid pri Stični

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Ostanek Jožica in Osta-
nek Jože, oba iz Šentvida pri Stični, Male
Pece 5, vstopila 26. 3. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Osta-
nek Jože, imenovan 26. 4. 1994 za tehnič-
nega direktorja, ki zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Rg-31271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04622 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu vpi-
sa ROL, proizvodnja in trženje tehnične
optike, d.o.o., Ljubljana, Savlje 38, sedež:
Savlje 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/02876/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in dejavnosti ter povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5327792
Firma: ROL, poslovne storitve in sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 220A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ozmec Radovan, Ljublja-

na, Cesta v Šmartno 4, vstop 12. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ozmec Tratnik Lilijana, izstop
10. 5. 1993.

Izbriše se naslednja dejavnost: proizvod-
nja: steklenih delov optičnih in tehničnih
naprav ter naprav tehnične optike, vključu-
joč brušenje, obljenje in okrogljenje stekla
ter izdelavo steklenih teles; trženje z enako-
vrstnimi poslovnimi subjekti in končnimi
potrošniki proizvodov iz proizvodne dejav-
nosti podjetja, iz proizvodnje podjetja ter
proizvodnje enakovrednih poslovnih subjek-
tov; trženje surovin, polizdelkov in repro-
materiala za potrebe industrijske proizvod-
nje; nudenje storitev: posredovanje pri trže-
nju lastnine tretjih pravnih oseb in fizičnih
oseb, ki s samostojnim delom ustvarjajo no-
vo vrednost.

Spremenjena dejavnost se sedaj pravilno
glasi: ekonomsko tržno in finančno sveto-
vanje; marketing in sejemska dejavnost;
analitična obdelava podatkov in razvoj pro-
gramskega orodja za spremljanje rezultatov
poslovanja.

Rg-31272

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

94/04616 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa M.A.T., podjetje za trgovino, agencijo
in marketing, Kočevje, Trg zbora odpo-
slancev 78, p.o., sedež: Trg zbora odpo-
slancev 78, Kočevje, pod vložno št.
1/02182/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšano firmo in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5285143
Firma:  MAT,  podjetje  za  trgovino,

agencijo in marketing, d.o.o., Kočevje,
Trg zbora odposlancev 78

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Selan Tine, Kočevje, Trg

zbora odposlancev 53, vstop 6. 7. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31278

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04576 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa RON, d.o.o., Podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in posredništvo, Domžale, sedež:
Ljubljanska 90/27, Domžale, pod vložno
št. 1/17479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5612616
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosanovič Željko, Karlo-

vac, Stjepana Miheliča 9c, vstop 10. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ristič Vojislav, Ljubljana, Celovška
99B, imenovan 20. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev pooblastil v pravnem prome-
tu; direktor Kosanovič Željko, razrešen
20. 4. 1994.

Rg-31282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04086 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa RAPAL, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pav-
šičeva 6, sedež: Pavšičeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16211/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5586771
Osnovni kapital: 1,510.700 SIT
Ustanovitelja: Petric Uroš, Ljubljana,

Pavšičeva 6, in Rejc Tadej, Ljubljana, Vo-
dovodna 3, vstopila 23. 2. 1992, vložila po
755.350 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05260 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CAHA, podjetje za finančne, raču-
novodske  in  poslovne  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 31, sedež: Prušni-
kova  31,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21829/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5914892
Firma:  CIKER,  avtoprevozništvo,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CIKER, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež:  Ljubljana,  Rožna  dolina,  C.

V/29
Osnovni kapital: 1,585.000 SIT
Ustanovitelja: Ahac Andrejka, izstop

25. 4. 1994; Primar Vojko, Ljubljana, Rož-
na dolina c. V/29, vstop 25. 4. 1994, vložek
1,585.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ahac Andrejka, razrešena 25. 4.
1994; direktor Primar Vojko, imenovan
25. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-31286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05269 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOBE, usposabljanje voznikov vo-
zil na motorni pogon, p.o., Ljubljana,
Kvedrova 32, sedež: Kvedrova 32, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5461880
Firma: AVTO ŠOLA KOBE IN PART-

NER, usposabljanje voznikov vozil na mo-
torni  pogon,  d.n.o.,  Ljubljana,  Kvedro-
va 32

Skrajšana firma: AVTO ŠOLA KOBE
IN PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kobe Igor in Kobe Mimi-
ca, oba iz Ljubljane, Polje, Cesta V/1, vsto-
pila 7. 12. 1990, vložila po 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Dejavnost družbe se razširi za:
rent-a-car.

Dejavnost družbe se odslej glasi: uspo-
sabljanje voznikov vozil na motorni pogon
(avto šola); organiziranje in usposabljanje
za prvo pomoč za voznike motornih vozil;
administrativno tehnične storitve; taksi služ-
ba; rent-a-car.

Rg-31288

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05357 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ELBOR, družba za proizvodnjo, tr-
ženje in financiranje, d.o.o., Borovnica,
Obrtniška 2, sedež: Obrtniška 2, Borov-
nica, pod vložno št. 1/14608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
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membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5569591
Firma: ELBOR, družba za proizvod-

njo, trženje in financiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELBOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Modrijan Ivanka, vloži-

la 1,200.000 SIT, in Odrijan Breda, vložila
300.000 SIT, obe iz Borovnice, Ulica bra-
tov Mivšek 5, vstopili 20. 11. 1993.

Rg-31289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07102 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LANIS, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Clevelandska 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, preobli-
kovanje iz d.o.o. v k.d. in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848610
Firma: BARKA – Miran Novšak, k.d.,

storitve, proizvodnja, trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: BARKA – Miran Nov-

šak, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Novšak Miran, Ljubljana,

Clevelandska 25, vstop 8. 1. 1991, vložek
1.900 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, in Ulaga Srečko, Ljubljana,
Rožičeva 6, vstop 17. 5. 1994, vložek 100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost: finančne in druge poslovne
storitve: izvajanje finančnega pobota med
podjetji, vključno s fizičnimi osebami, kli-
rinške kompenzacije (finančne in material-
ne), izdaja in promet blagajniških in komer-
cialnih zapisov; komercialni posli: marke-
ting, direktna prodaja, pospeševanje proda-
je (promocija), odnosi z javnostjo, avkcije
in licitacije, reklamne storitve, poslovne sto-
ritve: organiziranje sejmov in posvetova-
nje, računovodske storitve, obdelava podat-
kov in druge storitve, gospodarske, družbe-
ne in tehnološke raziskave, management in
ekonomske storitve, projektiranje informa-
cijskih in organizacijskih sistemov, elek-
tronskih, ekoloških in drugih naprav, inže-
niring: finančni, informacijski, računalniški
in tehniški; upravljanje s stanovanji in dru-
gimi nepremičninami ter premoženjem, va-
rovanje nepremičnin in premoženja; izobra-
ževanje, kultura in informacije: pomožne
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, znan-
stveno raziskovalna dejavnost za tehnične
ter biotehnološke vede, izdelava naprav za
tehniške, meteorološke in biotehnološke ra-
ziskave; drugo izobraževanje (razen rednih
šol), založniška dejavnost, priprava na tisk,
informacijska in tiskovna agencija, kultur-
ne, zabavne in rekreacijske dejavnosti: ga-
lerijske, muzejske, umetniške, športne; pro-
izvodnja elektronskih naprav, računalniške
strojne in programske opreme, učil in naki-
ta, izdelava zdravilnih zelišč in čajev, koz-
metičnih, medicinskih in dentalnih izdel-
kov; trgovina: zunanja trgovina z živili in z
neživilskim blagom, trgovina na debelo z
zdravili; posredništvo: zastopanje in ma-
klerstvo, trgovsko maklerstvo (posredniš-
tvo) vrednostnih papirjev na borzah in dru-
god, blagovno maklerstvo, zavarovalno ma-
klerstvo, civilno maklerstvo (posredništvo)

nepremičnin, maklerstvo delovnih mest, ma-
klerstvo za povezovanje ljudi.

Rg-31290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07805 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  ELOS, d.o.o.,  elektroinstalacije,
Breg 1, Litija, sedež: Breg 1, Litija, pod
vložno št. 1/14087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5535034
Osnovni kapital: 2,593.502 SIT
Ustanovitelja: Majhenič Tomislav, vlo-

žil 2,347.302 SIT, in Majhenič Marija, vlo-
žila 246.200 SIT, oba iz Litije, Breg 1, vsto-
pila 5. 11. 1991, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-31293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11280 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  ŠIPRAGE,  podjetje  za  izvajanje
gradbenih in obrtnih del, d.o.o., Ljublja-
na,  sedež:  Šišenska  21,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/16350/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5592437
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plavotić Sehad, Ljubljana,

Šišenska cesta 21, vstop 17. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12019 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/07765/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5397979002
Firma: MIST, podjetje za inženiring,

marketing, proizvodnjo, storitve in trgo-
vino, d.o.o., Kočevje, Podružnica Kočev-
je, Ljubljanska c. 9a

Skrajšana  firma:  MIST,  d.o.o.,  Ko-
čevje,  Podružnica  Kočevje,  Ljubljan-
ska c. 9a

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kočevje, Ljubljanska cesta 9a
Ustanovitelj: MIST, podjetje za inženi-

ring, marketing, proizvodnjo, storitve in tr-
govino, d.o.o., Kočevje, Trata IV/6, vstop
23. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gorjup Franc, Kočevje, Trata IV/6, in
družbenik Bižal Danilo, Kočevje, Ljubljan-
ska cesta 9a, imenovana 23. 5. 1994, zasto-
pata podružnico brez omejitev.

Dejavnost podružnice družbe je: izdela-
va izdelkov iz tekstila, naravnega in umet-
nega usnja, plastike, lesa in kovin; trgovina
na debelo, trgovina na drobno in v tranzitu z
naslednjimi vrstami proizvodov: izdelki za
šport, lov, ribolov in kampiranje, izdelki iz
domače in umetne obrti, motorna vozila,
deli in potrebščine, stare stvari, obutev in
potrebščine, starine in umetnine, izdelki iz

gume, kavčuka in plastičnih mas, tekstilni
izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vr-
varski izdelki, izdelki iz konoplje in jute,
kovinski in železarski izdelki, elektroteh-
nični in elektronski aparati, radijski in TV
sprejemniki, stroji, deli in potrebščine, grad-
beni sanitarni, instalacijski in ogrevalni ma-
terial, pohištvo, kemični izdelki, barve, laki
in potrebščine, usnje, sedlarski in jermenar-
ski izdelki in potrebščine; inženiring, mar-
keting, ekonomska propaganda in svetova-
nje na področju: športa, lova, ribolova in
kampiranja, tekstila in konfekcije, naravne-
ga in umetnega usnja, plastike, gume, lesa
in kovin, izdelkov iz domače in umetne obr-
ti, opravljanje in storitev zastopanja, agen-
cije, posredovanja in komisije v prometu
blaga; trgovina na debelo in drobno z na-
slednjimi vrstami proizvodov: izdelki iz
zdravilnih zelišč, drogerijsko blago, parfu-
merijsko in kozmetično blago; prevoz oseb
v cestnem prometu; obrtne storitve: servisi-
ranje športne opreme; posli zunanjetrgovin-
skega prometa: posredovanje in zastopanje
na področju prometa blaga in storitev, uvoz
in izvoz blaga za sebe in druge iz naslednjih
trgovinskih strok: izdelki za šport, lov, ri-
bolov in kampiranje, tekstilni izdelki, kon-
fekcija in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki,
izdelki iz konoplje in jute, izdelki iz doma-
če in umetne obrti, motorna vozila, rezervni
deli in potrebščine, stare stvari, obutev in
potrebščine, izdelki iz gume, kavčuka in pla-
stičnih mas, usnje, sedlarski in jermenarski
izdelki in potrebščine, kovinski in železar-
ski izdelki, elektrotehnični in elektronski
aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji,
deli in potrebščine, gradbeni sanitarni, in-
štalacijski in ogrevalni material, pohištvo,
kemični izdelki, barve, laki in potrebščine,
izdelki iz zdravilnih zelišč, drogerijsko bla-
go, parfumerijsko in kozmetično blago, za-
stopanje tujih oseb, prodaja neživilskih pro-
izvodov iz konsignacijskega skladišča.

Rg-31298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12066 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa  ABIES,  projektiranje  in  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Alešovčeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03940/00 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.: 5325838
Osnovni kapital: 1,596.212 SIT
Ustanovitelji: Dobovišek Rafael, Ljub-

ljana, Pod topoli 18, vložek 159.221 SIT,
Hauptman Friderik Miroslav, Ljubljana, Tu-
gomerjeva 2, vložek 1,117.648 SIT, in Ster-
le Nediljka Marija, Sežana, Trg 28. avgusta
6, vložek 319.343 SIT – vstopili 26. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost podjetja se dopolni z nasled-
njimi dejavnostmi: 110403 Drugo projekti-
ranje; 130159 Druge oblike zdravstvenega
varstva; 090201 Moške in ženske frizerske,
kozmetične in podobne storitve.

Dejavnost se odslej glasi: 110400 Pro-
jektiranje in sorodne tehnične storitve;
11041 Prostorsko in urbanistično planiranje
in projektiranje 11042 Projektiranje grad-
benih objektov; 110403 Drugo projektira-
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nje; 110404 Inženiring; 110405 Izmera in
kartiranje zemljišča; 110406 Preizkušanje
gradbenega materiala in zemljišča; 100100
Urejanje naselja in prostora; 100101 Ureja-
nje stavbnega zemljišča; 100102 Urejanje
in vzdrževanje ulic in prometnih poti;
100103 Urejanje in vzdrževanje parkov, ze-
lenic in rekreacijskih površin; 070110 Tr-
govina 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; 070123 Ko-
vinsko in elektrotehnično blago; 070124 Ku-
rivo in gradbeni material; 070130 Trgovina
z mešanim blagom na drobno; 070223 Ko-
vinsko in elektrotehnično blago; 070224
Gradbeni, sanitarni, instalacijski material;
070250 Trgovina z mešanim blagom na de-
belo; 070300 Zunanja trgovina; 070310 Zu-
nanja trgovina z živilskimi proizvodi;
070320 Zunanja trgovina z neživilskimi pro-
izvodi; 110610 Razvojno-raziskovalne sto-
ritve; 110620 Ekonomske, organizacijske in
tehnološke dejavnosti; 120190 Drugo izo-
braževanje; 110303 Komercialni posli pri
izvajanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; 110901 Storitve kontrole kakovosti in
količine blaga; 110902 Prirejanje sejmov in
razstav; 130159 Druge oblike zdravstvene-
ga varstva; 090201 Moške in ženske frizer-
ske, kozmetične in podobne storitve.

Rg-31300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12092 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MONTIS, podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.o.o., sedež: Delavsko
naselje 21, Vrhnika, pod vložno št.
1/20322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5683220
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Weixler Miroslav Rudolf,

Vrhnika, Delavsko naselje 21, vstop 2. 11.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31301

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12147 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KIMFLY, podjetje za izdelkovanje,
popravilo, prodajo in posredovanje šport-
ne opreme in športni inženiring, d.o.o.,
sedež: Pot na črno 28, Vodice, pod vložno
št. 1/04695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala in naslova ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5330076
Firma: KIMFLY, podjetje za izdelova-

nje, popravilo, prodajo in posredovanje
športne opreme in športni inženiring,
d.o.o., Vodice

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinčič Sandi in Kuna-

ver Vlasta, oba iz Vodic, Pot na Črno 28,
vstopila 18. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31302

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12150 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MABO CORPORATION, d.o.o., za-
ključna dela v gradbeništvu, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, sedež: Rusjanov trg 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22054/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5776694
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Hribšek Borut, Ljubljana,

Ob žici 13, vstop 24. 2. 1992, vložek
1,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Marjan, izstop 25. 5. 1994.

Rg-31303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12165 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa VALERIA TRADE, trgovsko podjetje
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gre-
gorčičeva 9a, Ljubljana, pod vložno št.
1/13190/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5517427
Osnovni kapital: 1,529.000 SIT
Ustanovitelja: Fantini Emil, Ljubljana,

Ul. Bratov Učakar 30, vložil 917.400 SIT,
in Černivec Ana, Grosuplje, Metalkov dvor
7, vložila 611.600 SIT – vstopila 16. 8.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12174 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa MIGA, d.o.o., podjetje za izdelavo pro-
gramske opreme, svetovanje, marketing,
inženiring, organizacijo proizvodnje ter
komercialno posredovanje, sedež: Trg os-
voboditve 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/02860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5302072
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelji: Gabrovšek Miran, Ljub-

ljana, Miklavčeva 36, vstop 12. 10. 1989,
vložek 791.000 SIT, Pretnar Barbara, Ljub-
ljana, Miklavčeva 36, vstop 12. 10. 1989,
vložek 237.300 SIT, in Hribar Janez, Men-
geš, Grobeljska c. 38, vstop 30. 5. 1994,
vložek 553.700 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost družbe je: izdelava program-
ske opreme (software); svetovanje; projek-
tiranje in sorodne tehnične storitve; inženi-
ring; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; storitve reklame in propa-
gande; prirejanje sejmov in razstav; promet
blaga na debelo za živilske proizvode: teh-
nična oprema in rezervni deli, orodja in po-
trebščine, reprodukcijski material, potrošni
material za oskrbovanje proizvodnje, obrti,
infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti; iz-
voz programske opreme (software); zasto-

panje tuje firme za izdelavo programske
opreme; inženiring na področju telein-
formacijskih sistemov, standardizacije, ka-
kovosti in tehniške informatike
CAD/CAM/CAE/CAS/CASE/CIM; razvoj
in raziskave, zlasti s področja računalniš-
tva, elektrotehnike, informatike in standar-
dizacije; usposabljanje in svetovanje s po-
dročja računalništva, elektrotehnike, infor-
matike in standardizacije; razvoj in pro-
izvodnja programske opreme; leasing
računalniške opreme.

Rg-31307

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12186 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa HARTNER-MM, d.o.o., trgovina, za-
stopanje, posredovanje, Podgorje 80A,
Kamnik, sedež: Podgorje 80A, Kamnik,
pod vložno št. 1/16263/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5601347
Firma: HARTNER-MM, d.o.o., trgovi-

na, zastopanje, posredovanje
Skrajšana firma: HARTNER-MM,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hartner Sprogar Maja,

vstopila 24. 2. 1992, in Hartner Mirko, vsto-
pil 27. 5. 1994, oba iz Kamnika, Podgorje
80a, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hartner Mirko, imenovan 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi in živilski-
mi proizvodi; trgovina na debelo in drobno
v tranzitu z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; trgovinske storitve: agencijske sto-
ritve, posredniške storitve, zastopniške sto-
ritve, storitve ekonomske propagande in re-
klame, sejemske storitve in prirejanje raz-
stav; organiziranje in izvajanje akviziterske,
kataloške in komisijske prodaje neživilskih
in živilskih proizvodov ter prodaja le-teh na
trgih in sejmih; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; zastopanje podjetij v prometu blaga in
storitev; posredovanje v prometu blaga in
storitev; finančni inženiring in factoring; in-
telektualne storitve poslovnega, ekonomske-
ga, finančnega in tržnega svetovanja in so-
vlaganj tujih partnerjev na slovenskem tr-
žišču; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; raziskovanje trga
(marketing).

Rg-31309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12188 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa IVL, inženiring, d.o.o., Brest 29a, Ig,
sedež: Brest 29a, Ig, pod vložno št.
1/22150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5737931
Osnovni kapital: 1,537.408 SIT
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Ustanovitelja: Lenarčič Vladimir in Le-
narčič Irena, oba z Iga, Brest 29a, vstopila
23. 2. 1993, vložila po 768.704 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 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 sredstev; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 261 Proizvodnja stekla in stekle-
nih izdelkov; 262 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne karemike, razen za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
264 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
321 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
322 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;
331 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 335 Proizvodnja ur; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove dele; 371 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
501 Trgovina z motornimi vozili; 311 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 915 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
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering), 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-31310

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12196 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa DOMCOMMERCE, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, trženje in marketing,
Ljubljana, Cesta 24. junija 11, sedež: Ce-
sta 24. junija 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/23236/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5785162
Firma: FABČIČ – DOMCOMMERCE

& Co., inženiring, d.n.o., Ljubljana, Pu-
hova 1

Skrajšana  firma:  FABČIČ  –  DOM-
COMMERCE & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Fabčič Nataša, Ljublja-
na, Puhova 1, vstopila 25. 5. 1993, in Štefe
Milica, Ljubljana, Slovenčeva 76, vstopila
30. 4. 1994, vložila po 75.311,25 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 183 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 251 Proizvodnja iz-
delkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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; 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; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 52 62 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
2414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 921 Filmska
in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
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9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-31311

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12204 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa TAMIS, podjetje za trgovino, industri-
jo, marketing, agencijo, servisiranje in
uvoz-izvoz, d.o.o., Ribnica, Kurirska pot
9, sedež: Kurirska pot 9, Ribnica, pod
vložno št. 1/10028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446139
Firma: TAMIS, d.o.o., podjetje za tr-

govino, industrijo, marketing, agencijo in
servisiranje, Kurirska pot 9, Ribnica

Skrajšana firma: TAMIS, d.o.o., Rib-
nica

Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Burger Irma, vstopila

1. 12. 1990, in Burger Marko, vstopil 8. 6.
1994, oba iz Ribnice, Kurirska pot 9, vloži-
la po 753.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bur-
ger Irma, razrešena 8. 6. 1994 kot direktori-
ca in imenovana za zastopnico, ki zastopa
družbo brez omejitev; Burger Marko, razre-
šen 8. 6. 1994 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrastnih rast-
lin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 020 Gozdarstvo in gozdarske sto-
ritve; 0202 Gozdarske storitve; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 155 Predelava mleka in mlečnih izdel-
kov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 159 Proizvodnja pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
221 Založništvo; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
264 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 267 Obdelava naravnega
kamna; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-

stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja je-
klenih 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.; 291 Proizvodnja strojev
za proizvajanje in izkoriščanje mehanske
energije, razen motorjev za letala in motor-
na 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; 294 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 297 Proizvodnja gospodinj-
skih aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 325 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 341 Proizvodnja motor-
nih vozil; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
343 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 354 Pro-
izvodnja motornih koles, koles in vozil za
invalide; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 361 Proizvodnja pohištva;
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.; 3615 Proizvodnja žimnic; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 4122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje; skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
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nje; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganzatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 652 Drugo
finančno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 723 Obdela-
va podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov.

Rg-31312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12212 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SABEJA, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje, sedež: Polje 17, Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/17317/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in firme s temile podtki:

Matična št.: 5834481
Firma: SABEJA, trgovsko, proizvodno

in  storitveno  podjetje,  d.o.o.,  Polje  17,
Ljubljana-Polje

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

Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelja: Benčina Janez in Benčina

Samo, oba iz Ljubljane, Pot na Fužine 5,
vstopila 24. 3. 1994, vložila po 788.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12234 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa AVTOSERVIS-ILNIKAR, podjetje za
vzdrževanje  in  popravilo  vozil,  za-
stopstvo, prevoz in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana,  Titova  285c,  sedež:  Titova  285c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03615/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5853419
Osnovni kapital: 2,303.995 SIT
Ustanovitelja: Ilnikar Alojz, in Ilnikar

Tomaž, oba iz Ljubljane, Pugljeva 32, vsto-
pila 14. 12. 1989, vložila po 1,151.997,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12236 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa MEGATRON, podjetje za marketing,
gostinstvo  in  avdiovizualni  inženiring,
d.o.o., sedež: Podgorska c. 2A, Ribnica,
pod vložno št. 1/06618/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5372321
Osnovni kapital: 1,748.000 SIT
Ustanovitelj: Merhar Aleksander, Ribni-

ca, Podgorska cesta 2A, vstop 31. 3. 1990,
vložek 1,748.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12247 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa TGU, družba za trgovanje na debelo in
drobno z mešanim blagom, d.o.o., sedež:
Kašelska c. 117, Ljubljana, pod vložno št.
1/12062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5840945
Firma: SUZI TGU, Podjetje za trgovi-

no in turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  SUZI  TGU,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,140.401 SIT
Ustanovitelji: Avbelj Milan, izstopil 8. 4.

1994; Lovec Suzana, vstopila 14. 2. 1991,
vložila 1,071.700,50 SIT, in Lovec Dušan,
vstopil 27. 5. 1994, vložil 1.068.700,50 SIT,
oba iz Ljubljane, Gustinčarjeva 13, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avbelj Milan, razrešen 8. 4. 1994;
direktorica Lovec Suzana, imenovana 14. 2.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31318

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12253 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa KOŽELJ, predelava zdravilnih zelišč
in izdelava zdravil, d.o.o., sedež: Vegova
ulica 12, Dob, pod vložno št. 1/16777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701759
Firma: KOŽELJ, predelava zdravilnih

zelišč in izdelava zdravil, d.o.o., Dob
Osnovni kapital: 2,032.000 SIT
Ustanovitelj: Poljšak Zoran, Dob, Vego-

va ulica 12, vstop 3. 12. 1991, vložek
2.032.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi, tako da od-
slej glasi: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki; predela-
va zdravilnih zelišč v končne izdelke (esen-
ce, čaji, eterična olja, rastlinski preparati,
ekstrakti); izdelava zdravil; izdelava koz-
metičnih izdelkov; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih izdelkov; druge neomenjene
storitve – zastopanje.

Rg-31319

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12255 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa COMPUTER CENTER, podjetje za
računalništvo in trgovino, d.o.o., Sneber-
sko nabrežje 46, Ljubljana, sedež: Sne-
bersko nabrežje 46, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02861/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5329060
Firma: COMPUTER CENTER, druž-

ba za računalništvo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Snebersko nabrežje
46

Osnovni kapital: 1,637.700 SIT
Ustanoviteljica: Gostinčar Tatjana Mi-

roslava, Ljubljana, Snebersko nabrežje 46,
vstop 16. 11. 1989, vložek 1,637.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, in tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Rg-31320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12261 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa  FISPAT,  d.o.o.,  finančni  inženiring,
storitve, proizvodnja, agencija in trgovi-
na, sedež: TZO 64, Kočevje, pod vložno št.
1/06909/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5381193
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jakovac Matija, Ogulin,

Naselje Đura Salaja bb, vložil 54.844,60
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SIT, in Mikulič Irena, Kočevje, Mestni log
II/5, vložila 1,445.155,40 SIT – vstopila
13. 3. 1990, odgovornost: ne odgovarjata;
Mikulič Slavko, izstopil 20. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jakovac Matija, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prevoz blaga v cestnem in pomor-
skem prometu; uvoz, izvoz, mednarodna
špedicija; organiziranje in izvajanje kata-
loške in akviziterske prodaje; proizvodnja
blaga široke porabe.

Rg-31324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15346 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MY WAY INTERNATIONAL, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Mengeš, Sloveni-
ja, sedež: Jelovškova 30, Mengeš, pod
vložno št. 1/23557/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768985
Firma: MY WAY INTERNATIONAL,

trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MY WAY INTERNA-

TIONAL, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 132
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Poret-

ti Vittorio, Rim, L. go Olgiata, 15 IS.26/B,
razrešen 31. 8. 1994 kot direktor in imeno-
van za prokurista; Vižintin Beno, razrešen
31. 8. 1994 kot namestnik direktorja; direk-
torica Trekman Adrijana, Ljubljana, Cesta
na Brdo 70, imenovana 31. 8. 1994, zastopa
družbo samostojno v vseh poslih, ki ne pre-
segajo zneska LIT 3,000.000 po posamez-
nem poslu in skupno po posameznem mese-
cu LIT 50,000.000 v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla. Za sklepanje poslov, ki pre-
segajo omenjeno omejitev, potrebuje pisno
soglasje prokurista.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov.

Rg-31326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15814 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MODNI ATELJE “B”, podjetje za
trgovino in proizvodnjo, Domžale, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska 76, Domžale, pod vlož-
no št. 1/07083/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5391083
Osnovni kapital: 1,892.000 SIT

Ustanovitelj: Bitenc Viljem, Kamnik, Ža-
le 9, vstop 5. 6. 1990, vložek 1,892.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15828 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TEMELJ, podjetje za promet z ne-
premičnim in premičnim premoženjem,
Ljubljana, Nade Ovčakove 12, sedež: Na-
de Ovčakove 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/24409/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5873479
Firma: TEMELJ Todorovič in drugi,

promet z nepremičninami in premičnina-
mi, d.n.o., Ljubljana, Nade Ovčakove 12

Skrajšana firma: TEMELJ Todorovič
in drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelj: Todorovič Duško, vložil
100.000 SIT, in Todorovič Detela Nadja,
vložila 59.400 SIT, oba iz Ljubljane, vsto-
pila 8. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Todo-
rovič Duško, razrešen 15. 11. 1994 kot di-
rektor in imenovan za namestnika direktori-
ce, ki zastopa družbo brez omejitev, ter di-
rektorica Todorovič Detela Nadja, imeno-
vana 15. 11. 1994, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 6022 Storitve taksi-
stov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-31330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15833 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa AR&ES, računovodske-finančno-obra-
čunske storitve, notranja in zunanja tr-
govina, d.o.o., Dragomer, sedež: Na vasi
5, Dragomer, pod vložno št. 1/18778/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in deležev ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5836263

Firma: AR & ES, računovodske-finanč-
ne-obračunske storitve, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: AR & ES, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 153
Ustanovitelji: Rovšek Teja, Dragomer,

Na vasi 5, in Skok Breda, Domžale, Ul. A.
Skoka 20, vstopili 4. 4. 1992, vložili po
456.000 SIT, ter RASKO, računovodske-fi-
nančne-obračunske storitve, notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenče-
va 153, vstopil 22. 4. 1994, vložil 608.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15841 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa ADD, trgovina, inženiring, vzdrževa-
nje, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, se-
dež: Tbilisijska 85, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20134/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5673500
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 50101

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

Rg-31334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15843 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa REMA TIP TOP, gumarska in kemič-
na proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Židan 32, sedež:
Ulica bratov Židan 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23197/00 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.: 5759633
Firma: REMA TIP TOP, gumarska in

kemična proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: REMA TIP TOP,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mlakar Iztok, Ljubljana,

Skapinova 13, vložek 660.000 SIT, Hunjet
Ivo, Ljubljana, Glavarjeva 7, vložek 330.000
SIT, Zbašnik Amalija, Ribnica, Breg 74,
vložek 330.000 SIT, Dolenšek Ivan, Ljub-
ljana, Trebušakova 19, vložek 67.500 SIT,
Logar Tatjana, Grosuplje, Polica 46c, vlo-
žek 67.500 SIT, in Korinšek Bojana, Kranj,
Valjavčeva 9, vložek 45.000 SIT – vstopili
20. 5. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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; 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 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; 545 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 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 bar-
vami, 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; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje, 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 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; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15844 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  ELEKTRONSKA  REGULACIJA
IN SOFTWARE, proizvodnja elektroteh-
ničnih naprav in trgovina, d.o.o., Kam-
nik, Cankarjeva 14, sedež: Cankarjeva 14,
Kamnik, pod vložno št. 1/13936/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matiča št.: 5526442
Firma: ELEKTRONSKA REGULAC-

IJA IN SOFTWARE, proizvodnja elek-
trotehničnih naprav in trgovina, d.o.o.,
Kamnik

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lah Peter in Lah Fran-

čiška, oba iz Ljubjane, Dergomaška 83,
vstopila 11. 11. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda.
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Rg-31337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15848 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EMM, podjetje za projektiranje in
inženiring, elektronske ter video opreme,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva 9, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme
in osnovnega kapitala, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5698936
Firma: EMM, družba za projektiranje

in inženiring elektronske ter video opre-
me, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čirić Milorad, Ljubljana,

Brilejeva 9, vstop 14. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3151 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrije
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drobno
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; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Rg-31339

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

94/15858 z dn 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa L B A, Ljubljanski biro za arhitekturo,
projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Tavčarjeva 6, sedež: Tavčarjeva 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05794/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanovitelja,
deležev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5359821
Osnovni kapital: 9,109.000 SIT
Ustanovitelja: Kobe Janez, Ljubljana,

Pod kostanji 52, vstop 19. 12. 1989, vložek
9,109.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Medveščak Tomaš, izstop 24. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobe Janez, imenovan 19. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Medveščak Tomaš, razrešen 24. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-31340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15860 z dne 26. 10. 1995 pri subjektu
vpisa STS, družba za inženiring in sveto-
vanje s področja informacijskih sistemov,
sedež: Štebijeva 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5334730
Firma: STS, družba za inženiring in

svetovanje s področja informacijskih si-
stemov, Ljubljana, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 90
Osnovni kapital: 1,500.530 SIT
Ustanovitelji: Žolnikar Smolnikar Tatja-

na in Smolnikar Stanislav, izstopila 26. 4.
1994; Šušteršič Matjaž, Ljubljana, Ižanska
cesta 90, vstopil 26. 4. 1994, vložil
1,500.530 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šušteršič Matjaž, imenovan 26. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Smolnikar Stanislav, razrešen 26. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 1310
Pridobivanje železove rude; 1320 Pridobi-
vanje rude neželeznih kovin, razen uranove
in torijeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 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 gno-
jil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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.

Rg-31342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15875 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa M.P.R., proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. Polonce Čude
7, sedež: Ulica Polonce Čude 7, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21262/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5727928
Osnovni kapital: 1,616.900 SIT
Ustanovitelja: Rudnički Damir, Ljublja-

na, Andreaševa 16, in Perhaj Stanislav,
Ljubljana, Ul. Polonce Čude 7, vstopila
29. 1. 1993, vložila po 808.450 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Rud-
nički Damir in Perhaj Stanislav, razrešena
6. 12. 1994 kot zastopnika in imenovana za
prokurista, direktor Perhaj Gregor, Ljublja-
na, Ul. Polonce Čude 7, imenovan 29. 1.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4513 Posredništvo pri pro-
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daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrije
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.

Rg-31344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15880 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa NINEX-NENADIĆ & Co., proizvod-
nja, export, import, trgovina, inženiring,
d.n.o., Ljubljana, Mlinska pot 19, sedež:
Mlinska pot 19, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/15000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev in zastopnika, s temile podatki:

Matična št.: 5622484
Firma:  NINEX  –  NENADIĆ  &  Co.,

proizvodnja, export, import, trgovina, in-
ženiring, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NINEX – NENADIĆ
& Co., d.n.o., Ljubljana

Ustanovitelja: Nenadić Nikola, izstop
24. 11. 1994; Nenadić Marija, Ljubljana-Čr-
nuče, Mlinska pot 19, vstop 24. 11. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nenadić Nikola, razrešen 24. 11. 1994;
Nenadić Vini, Ljubljana, Črnuče, Mlinska
pot 19, razrešen 24. 11. 1994 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-31345

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15884 z dne 26. 10. 1995 pod št. vložka
1/26903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5878926
Firma: Distribution Financing Consul-

ting Handelsges. m.b.H., Kinoplatz 6, Ce-
lovec, Avstrija, Podružnica za Slovenijo

Skrajšana firma: Distribution Financing
Consulting Handelsges. m.g.H., Podruž-
nica za Slovenijo

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Ustanovitelj: Distribution Financing

Consulting Handelsges.m.b.H., Klagenfurt
– Celovec, Kinoplatz 6, vstop 9. 12. 1994,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žagar Tomaž, Ljubljana, Ulica akti-
vistov 2, imenovan 9. 12. 1994, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih 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; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31346

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15887 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa SL-KING, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Pot na Fužine 51, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854563
Osnovni kapital: 1,860.000 SIT
Ustanovitelj: Kurtagič Haris, Sarajevo,

Milutina Džuraškoviča 30, vstop 22. 6.
1993, vložek 1,860.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kosič Dragan, Ljubljana, Pot na Fu-
žine 51, imenovan 5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-31347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15891 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GRUDEN, podjetje za proizvodnjo,
zastopanje in trgovino, d.o.o., Vrhnika,
sedež: Delavsko naselje 18, Vrhnika, pod
vložno št. 1/18177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5630606
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Gruden Uroš, vstopil 4. 2.

1992 in Gruden Jasna, vstopila 8. 12. 1994,
oba z Vrhnike, Delavsko naselje 18, vložila
po 756.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 284 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 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, industrije,
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-31348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15892 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa HB & BARBIE, trgovina, d.o.o., sedež:
Marinkov trg 43, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11925/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5867231
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Habič Barbara, Ljublja-

na-Polje, Polje, C. V-4, vstop 22. 6. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
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cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom, 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-31350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15897 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa VESOLJČEK, export-import in trgo-
vina, d.o.o., Škofljica, Pijava gorica 97,
sedež:  Pijava  gorica  97,  Škofljica,  pod
vložno št. 1/07749/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397545
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 4512 Ra-

ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5232

Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7411 Pravno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-31351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15839 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa RASKO, računovodske-finančno-obra-
čunske storitve, notranja in zunanja tr-
govina, d.o.o., Domžale, sedež: Ul. Anto-
na Skoka 20, Domžale, pod vložno št.
1/12463/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5500222
Firma: RASKO, raunovodske-finanč-

ne-obračunske storitve, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 153
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 6522

Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15902 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa RUJZ design, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, obrtne in poslovne storitve,
d.o.o., Škofljica, Šmarska cesta 3, sedež:
Šmarska cesta 3, Škofljica, pod vložno št.
1/10086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5474787
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rugelj Janez, Škofljica,

Jerneja Petriča 17, vstop 17. 12. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic in okovja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-31354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15905 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CPS, računalniški programi in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 33, se-
dež: Povšetova 33, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5697484
Firma: S4C, Turk Dušan in Dragica,

software za kristalografijo, d.n.o., Povše-
tova 33, Ljubljana

Skrajšana firma: S4C, Turk Dušan in
Dragica, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Turk Dušan, vstopil
28. 11. 1992, in Dodič-Turk Dragica, vsto-
pila 2. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Povšeto-
va 33, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Dodič-Turk Dragica, imenovana
11. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
Turk Dušan, razrešen 2. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 6420 Telekomu-
nikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;

7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-31355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15910 z dne 4. 10. 1995 pod št. vložka
1/26814/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5878934
Firma: EVERT S.R.L., Trieste, Podruž-

nica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Jamova 12
Ustanovitelj: EVERT – S.R.L., Trieste,

Via Milano 15, vstop 30. 11. 1994, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šumrada-Petek Tatjana, Ljubljana,
Jamova 10, imenovana 30. 10. 1994, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 511 Po-
sredništvo.

Rg-31356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15931 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa TAMIA, trgovsko in turistično podjet-
je, Ljubljana, Tržaška 47, d.o.o., sedež:
Tržaška 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/09289/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5427274
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žemva Vasja, Ljubjana, Tr-

žaška 47, vstop 22. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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;
5165 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, prikjučki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo, 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
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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
brvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami,
5273 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti;72523 Druge oblike
zaščite in reševanja; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-31357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15942 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  DESIGNPRINT,  grafika,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05910/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in skrajšane firme ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5393566
Skrajšana  firma:  DESIGNPRINT,

d.o.o., ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hatič Zlatko, Ljubljana,

Gospodinjska ul. 25, vstop 19. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31358

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15947 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ZNANKA, d.o.o., izobraževanje in
svetovanje, Ljubljana, sedež: Bilečanska
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/06182/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala in zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5360480
Firma: ZNANKA, d.o.o., izobraževanje

in svetovanje, Ljubljana, Bilečanska 5
Skrajšana firma: ZNANKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Šavko Majda, Ljubljana,

Bilečanska 5, vstop 15. 3. 1994, vložek
802.000 SIT, in Plantan Vladimir, Ljublja-
na, Pijava gorica 25d, vstop 16. 10. 1995,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plantan Vladimir, imenovan 16. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15959 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  JANČ,  d.o.o.,  storitveno,  posred-
niško in trgovsko podjetje, Ziherlova 2,
Ljubljana, sedež: Ziherlova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12562/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5497477
Firma: JANČ, cvetličarsko, storitveno

in trgovsko podjetje, Ljubljana, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jančar Branko, vstopil

6. 6. 1991 in Jančar Regina, vstopila 22. 6.
1994, oba iz Ljubljane, Gašperšičeva 15,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jančar Regina, imenovana 22. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15980 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa PREST, d.o.o., prehrana, storitve, tr-
govina, sedež: Vojkova 58, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752434
Firma:  PREST,  storitve,  trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: PREST, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Levarjeva ulica 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šubic Jožef, izstopil 9. 12.

1994; Marinčič Peter, Ljubljana, Levarjeva

ulica 3, in Škrjanec Slavko, Ljubljana, Le-
varjeva ulica 61, vstopila 9. 12. 1994, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šubic Jožef, razrešen 9. 12. 1994; direk-
tor Marinčič Peter in zastopnik Škrjanec
Slavko, imenovana 9. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi 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 de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3536 Št. 49 – 5. IX. 1996

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-31365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15987 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa IRE, inštitut za raziskave v elektro-
tehniki, d.o.o., Ljubljana, sedež: Po-
lanškova 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/14426/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542391
Osnovni kapital: 1,508.010 SIT
Ustanovitelji: Vižintin Stanislav, Ljub-

ljana, Dobeno 21, Kobal Ivan, Ajdovščina,
Ustje 50, Kos Andrej, Selnica ob Dravi, Fa-
la 40a, Strnad Božidar, Ljubljana, Kolarje-
va ul. 43, in Remškar Anton, Brezovica pri
Ljubljani, Tržaška c. 453a, vstopili 16. 12.
1991, vložili po 301.602 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-31366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15988 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa MACRO STANDARD, d.o.o., podjetje
za mednarodni marketing in inženiring,
Ljubljana, Prešernova 1, sedež: Prešer-
nova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/06968/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5368111
Osnovni kapital: 1.588.000 SIT
Ustanovitelj: Vitez Bogdan, Ljubljana,

Prešernova 1, vstop 23. 10. 1991, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-31367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15992 z dne 9. 10. 1995 pod št. vložka
1/26832/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5878985
Firma: KALIŠNIK LES, Storitve, pro-

izvodnja, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: KALIŠNIK LES, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Marti-

nec 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kališnik Rok in Kališnik

Metka, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Mar-
tinec 18, vstopila 12. 12. 1994, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kališnik Rok, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežne-

ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z živili; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-31369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16094 z dne 24. 10. 1995 pri subjek-
tu vpisa FIN CONSULTING, podjetje za
ekonomske, organizacijske, računalniške
in tehnološke storitve ter finančni inže-
niring, d.o.o., Ljubjana, Ul. Koroškega
bat. 11, sedež: Ul. Koroškega bat. 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10832/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5855349
Firma: SOCVET, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SOCVET, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež:  Ljubljana-Šentvid,  Medenska

cesta 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlič Miran, izstopil

12. 12. 1994; Špende Ljudmila, vložila
550.000 SIT, in Špende Jelka, vložila
950.000 SIT, obe iz Ljubljane, Lužiško-Srb-
ska 7, vstopili 12. 12. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlič Miran, razrešen 12. 12. 1994;
dirktorica Špende Mojca, Ljubljana, Meden-
ska cesta 34, imenovana 12. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejiev, kot poslovodki-
nja.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-28317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13782 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  RD,  Elektronika,  računalništvo,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Štebijeva
10, Črnuče, sedež: Štebijeva 10, Črnuče,
pod vložno št. 1/08797/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, ter spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5435447
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Dušan Radelj, Ljubljana,

Viška 69a, in Radelj Darko, Črnuče, Strni-
ševa 14, vstopila 4. 9. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radelj Darko, imenovan 7. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-28319

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13925 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa VRHPLAST, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Horjul, sedež: Horjul 133, Horjul,
pod vložno št. 1/24894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5816688
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

namestniku direktorja Jenko Antonu, ki je
bil razrešen 1. 8. 1994.

Rg-28321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14144 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa UPIMO, zastavljalnica, menjalnica,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šubičeva 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570433
Osnovni kapital: 109,209.586 SIT
Ustanovitelji: Todorovič Dragan, Ljub-

ljana, Celjska ulica 25, vstopil 6. 2. 1992,
vložil 109,209.586 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Marn Martin in Skušek Cveta, iz-
stopila 25. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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; 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; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;

6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 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; 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; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-28322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14302 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa HSS, Servisno podjetje, d.o.o., Vrh-
nika, sedež. Zaplana 169a, Vrhnika, pod
vložno št. 1/13633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in deležev, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5538807
Firma: HSS Zupanc, Servisna družba,

k.d., Vrhnika
Skrajšana firma: HSS Zupanc, k.d.,

Vrhnika
Pravno org. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Savin, Vrhnika,

Zaplana 169a, vstop 28. 10. 1991, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Zupanc Tomaž, Ljubljana,
Kantetova 5, vstop 8. 9. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
453 Inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
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nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 602 Drug kopen-
ski promet; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem.

Rg-28324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14907 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa KUKL, podjetje za storitve in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, D. Kumar 21, sedež:
D. Kumar 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/16141/00 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.: 5593026
Firma: KUKL, podjetje za storitve in

trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ježica 22/D
Sedež: Ljubljana, Ježica 22/D
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Boris, Ljubljana,

Ježica 22/B, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15402 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PLAZ, Podjetje za finančne, tehnič-
ne in poslovne storitve – INŽENIRING –
Domžale, Koščeva 7, sedež: Koščeva 7,
Domžale, pod vložno št. 1/13716/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
kov ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5533830
Firma: PLAZ, d.o.o., Podjetje za fi-

nančne, tehnične in poslovne storitve –
INŽENIRING – Domžale, Kosovelova 7

Sedež: Domžale, Kosovelova 7
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelji: Šešek Ladislav, izstopil

21. 6. 1994; Sešek-Pavlin Alenka, vložila
1,317.750 SIT, in Pavlin Zoran, vložil
188.250 SIT, oba iz Domžal, Kosovelova 7,
vstopila 10. 10. 1991, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šešek Ladislav, razrešen 14. 11.
1994; direktorica Sešek-Pavlin Alenka, ime-
novana 14. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in

poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-28329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15440 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa FINMAC, d.o.o., Podjetje za finančno
informatiko, Ljubljana, sedež: Rodičeva
23, Ljubljana, pod vložno št. 1/22807/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile dejavnosti:

Matična št.: 5785383
Osnovni kapital: 1,783.000 SIT
Ustanoviteljica: Ambrož Ana, Ljublja-

na, Rodičeva 23, vstop 22. 5. 1993, vložek
1,783.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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.; 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; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Var-

stvo kulturne dediščine; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-28331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16198 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa G.A.A.G., Podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Ob žici 3, sedež: Ob žici 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21839/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5729742
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Glasnović Josip in Glasno-

vić Anton, oba iz Zagreba, Mlavska 10,
vstopila 17. 6. 1992, vložila po 740.000 SIT;
Globokar Aleksandra, Ljubljana, Emonska
2, vstopila 17. 6. 1992, vložila 10.000 SIT,
in Sprah Ivanka, Ljubljana, Rusjanov trg 2,
vstopila 13. 12. 1994, vložila 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Glasnović Anton, razrešen 13. 12.
1994; prokuristka Globokar Aleksandra in
Šprah Ivanka, imenovani 13. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina 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; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-28332

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16204 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa CONPHIS, Elektrohidravlične na-
prave, d.o.o., Medvode, Cesta na Svetje
10, sedež: Cesta na Svetje 10, Medvode,
pod vložno št. 1/23095/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme in skrajšane firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767997
Firma: CONPHIS, merilna tehnika,

d.o.o.
Skrajšana firma: CONPHIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Špan Tomaž, vložil

1,459.000 SIT, in Špan Mirjam, vložila
50.000 SIT, oba iz Ljubljane, Gregorčičeva
9a, vstopila 11. 5. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1711 Pro-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 49 – 5. IX. 1996 Stran 3539

izvodnja nogavic; 1722 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in dodela-
va usnja; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega 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; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-

tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstve-
ne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-28333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16206 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PLUS-LJUBLJANA, podjetje za ko-
mercialno in turistično posredovanje in
zastopanje, svetovanje, inženiring in mar-
keting, d.o.o., sedež: Kolajbova 30, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme in skrajša-
ne firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5346592
Firma: PLUS Kavec Pavel in družbe-

nik, komercialno, turistično posredova-
nje in zastopanje, svetovanje, inženiring
in marketing, k.d.

Skrajšana firma: PLUS Kavec Pavel in
družbenik, k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Kavec Pavel, Ljubljana,

Kolajbova 30, ki odgovarja s svojim premo-
ženjem, in Osmak Bojan, Ljubljana, Livar-
ska 14, ki ne odgovarja, vstopila 21. 12.
1989, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
vec Pavel, razrešen kot član poslovodnega
organa in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; Osmak Bojan, raz-
rešen 15. 12. 1994, kot član poslovodnega
organa.

Rg-28334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16216 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa PECERIJA, Podjetje za informacijski
inženiring in zastopanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Linhartova 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21151/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5717493
Osnovni kapital: 1,508.540 SIT
Ustanovitelj: Žargaj Boštjan, Tržič, Ko-

vorska cesta 49, vstop 1. 12. 1992, vložek
1,508.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5147
Trgovina 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 8042 Drugo izobraževa-
nje.

Rg-28336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16273 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpisa
ABO, d.o.o. – podjetje za trgovino na de-
belo in drobno, tuja zastopstva, proizvod-
njo ter opravljanje prevozniških, poslov-
nih in drugih storitev, Ljubljana, sedež:
Gortanova 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/12429/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev in deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5499623
Firma: ABO & ANZELC, podjetje za

trgovino, zastopstva, proizvodnjo, prevoz
in druge storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ABO  &  ANZELC,
d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Anzelc Borut, Ljubljana,
Kogojeva 4, vstopil 25. 2. 1991, in Ilič Lju-
bomir, Ljubljana, Vrhovci C. X/31, vstopil
12. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-
zelc Borut, razrešen 12. 12. 1994, kot direk-
tor in imenovan za družbenika.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 2222 Drugo tiskarstvo; 5010 Trgovi-
na 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 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na

debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi,
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-28337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16276 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpisa
MACIK, Podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana-Moste, se-
dež: Gramozna pot 5/A, Ljubljana-Mo-
ste, pod vložno št. 1/16619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5590094
Osnovni kapital: 1,917.000 SIT
Ustanovitelj: Knafeljc Ciril, Ljublja-

na-Moste, Gramozna pot 5/A, vstop 16. 3.
1992, vložek 1,917.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 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; 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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726

Druge računalniške dejavnosti; 8010 Pred-
šolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževa-
nje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-28338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16301 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VENO AVTO, Storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Dobrova, sedež: Ce-
sta dveh potokov 13, Dobrova, pod vložno
št. 1/22360/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748216
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Črnič Franc, Ljubljana,

Glinškova ploščad 17, vstop 2. 4. 1993, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem.

Rg-28339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16305 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpisa
TESTOR, vzdrževanje in upravljanje sta-
novanjskih poslovnih objektov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Na peči 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5816718
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Firma:  TESTOR,  inženiring,  d.o.o.,
Ljubljana, Na peči 12

Osnovni kapital: 1,580.922 SIT
Ustanovitelj: Kovač Igor, Ljubljana, Na

peči 12, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,580.922 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 4513
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-28340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16309 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TGP ŽNIDARŠIČ, trgovina na
drobno in debelo, d.o.o., Šmarje Sap, Jur-
čičeva 15, sedež: Jurčičeva 15, Mengeš,
pod vložno št. 1/22878/00 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.: 5780233
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Marko in Žni-

daršič Janez, oba iz Šmarja Sap, Jurčičeva
c., 15, vstopila 19. 3. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 0125
Reja drugih živali; 50101 Trgovina na de-
belo 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-28341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16317 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ŠPIČEK, d.o.o., gostinstvo in turi-
zem, trgovina na debelo in drobno, izo-
braževanje, izdelava kovinskih izdelkov,
konsulting, marketing, sedež: Cankarje-
va 12, Mengeš, pod vložno št. 1/17832/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo firme, s temile podatki:

Matična št.: 5641390
Firma: ŠPIČEK, d.o.o., gostinstvo in

turizem, trgovina na debelo in drobno,
izobraževanje, izdelava kovinarskih izdel-
kov, Trzin, Cankarjeva 12, Mengeš

Osnovni kapital: 1,599.507 SIT
Ustanovitelj: Erčulj Jožef, Mengeš, Can-

karjeva 12, Trzin, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,599.507 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16335 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MARSA, d.o.o., podjetje za finanč-
ne, poslovne in izobraževalne storitve,
Preserje, sedež: Preserje 46, Preserje, pod
vložno št. 1/16803/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme in skrajšane firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593018
Firma: MARSA, d.o.o., Podjetje za fi-

nančne, poslovne in izobraževalne stori-
tve

Skrajšana firma: MARSA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.166 SIT
Ustanoviteljica: Kregar Marija, Ljublja-

na, Tugomerjeva 2, vstop 30. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.166 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-28344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16336 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KAMING, Gradbeno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje, Cesta na Ozare 10, sedež: Cesta na
Ozare 10, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/17646/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622689
Osnovni kapital: 2,116.206 SIT
Ustanovitelj: Kamnar Franc, Ljublja-

na-Polje, Cesta na Ozare 10, vstop 6. 4.
1992, vložek 2,116.206 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena 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;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina 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; 511 Posredništvo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
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kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami; 7411
Pravno svetovanje; 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; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
743 Tehnični preizkusi in analize; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 7440 Ekonomska propaganda;
745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9304 Pogrebne stori-
tve.

Rg-28347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16349 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KLIMATEHNIK, Klimatizacijska
tehnika in alternativni viri energije,
d.o.o., Ljubljana, Polje c. XXXIV/4, se-
dež: Polje c. XXXIV/4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06128/00 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 zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361001
Firma: KLIMATEHNIK ČRNE &

MEDVED, klimatizacijska tehnika in al-
ternativni viri energije, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KLIMATEHNIK
ČRNE & MEDVED, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Črne Radislav, Ljublja-
na-Polje, Polje c. XXXIV/6, in Medved
Martin, Ljubljana, Toplarniška ulica 9, vsto-
pila 15. 3. 1990, vložila po 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Črne Radislav, imenovan 21. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-28349

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16356 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa POT, podjetje za trgovino na debe-
lo, izvoz-uvoz, marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Peščena pot 8, sedež: Peščena pot 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5288371
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Janez, Ljubljana,

Peščena pot 8, vstop 22. 6. 1989, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16363 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SEZIBO, d.o.o., kooperacija, servi-
siranje, zastopstva, trgovina in tehnološki
inženiring, Ljubljana, Jalnova ulica 60,
Ljubljana, sedež: Jalnova ulica 60, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o., v d.n.o., spremembo firme, skrajšane
firme in ustanoviteljev, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo zastopnika in uskladitev dejavnosti s s
temile podatki:

Matična št.: 5873703
Firma: ZIDAR in partner, SEZIBO,

d.n.o., Kooperacija, servisiranje, za-
stopstva, trgovina tehnološki inženiring,
Ljubljana

Skrajšana firma: ZIDAR in partner,
SEZIBO, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zidar Bojan, vstopil 8. 4.
1992, Zidar Tatjana, vstopila 20. 12. 1994,
oba iz Ljubljane, Cesta na Brdo 94, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zidar Tatjana, imenovana 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5244 Trgovi-
na 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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih 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.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-28352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16372 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DOMNIA, podjetje za proizvodnjo
in promet z izdelki in aparati v zoboz-
dravstvu in medicini, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Na Jami 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo ustanoviteljev in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5437016
Osnovni kapital: 2,689.040 SIT
Ustanovitelja: Lučič Breda, vstopila

10. 11. 1990, vložila 2,679,040 SIT, in Lu-
čič Peter, vstopil 20. 10. 1994, vložil 10.000
SIT, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar
104, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lučič Peter, imenovan 20. 10. 1994.

Rg-28354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16406 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOSTIL, trgovina, servis, pre-
voz, d.o.o., Rakek, sedež: Partizanska 27,
Brnik, pod vložno št. 1/06665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme, usta-
noviteljev in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5378010
Firma:  AVTOSTIL,  trgovina,  d.o.o.,

Rakek
Osnovni kapital: 1,862.000 SIT
Ustanovitelja: Kraševec Marjan, izstop

12. 12. 1994; Rovan Matej, Rakek, Stara

cesta 1, vstop 20. 1. 1990, vložek 1,862.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kraševec Marjanu, ki je bil raz-
rešen 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
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; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
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metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-28356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16408 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa  A.  JALEN,  Marketinški  in  trgovinski
center,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež: Glinškova
ploščad   18,   Ljubljana,   pod  vložno  št.
1/20247/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688299
Firma: AB & JJ, Center za marketing,

d.o.o.
Skrajšana firma: AB & JJ, d.o.o.
Ustanoviteljica: Burja Alenka, Ljublja-

na, Glinškova ploščad 18, vstop 5. 11. 1992,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-28357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16415 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  B.A.T.T.,  Trgovina  na  debelo  in
drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
zeleni  log  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07206/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5376084
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Bojan, Ljubljana,

Cesta v zeleni log 6, vstop 8. 5. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28358

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16420 z dne 11. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa  KFM  MARKETING  INTER-
NATIONAL,  podjetje  za  svetovanje,
izvoz-uvoz in distribucijo, d.o.o., Staho-
vica, Zg. Stranje 56, sedež: Zg. Stranje
56, Stahovica, pod vložno št. 1/23367/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5791260
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Kaddoura Hasib, vstopil

12. 4. 1993, vložil 960.000 SIT, in Kaddou-

ra Maher, vstopil 19. 12. 1994, vložil
640.000 SIT, oba iz Stahovice, Zg. Stranje
56, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kaddoura Hasib, imenovan 19. 12.
1994.

Rg-28361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16563 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  ITALCO,  trgovinsko  podjetje,
d.o.o., Franca Mlakarja 3, Ljubljana, se-
dež: Franca Mlakarja 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09201/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5429021
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Borca Gianfranco, Trieste,

Italija, Via Matteotti 33/1, vstop 30. 7. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Borca
Gianfranco, razrešen 10. 10. 1994 kot di-
rektor in imenovan za prokurista; direktori-
ca Sušnik Marjanca, Kranj, Gogalova 10,
imenovana 10. 10. 1994, zastopa družbo
neomejeno, razen pri pridobivanju, odtuji-
tvi ali obremenitvi nepremičnin, ter sklepa-
nje pravnih poslov v vrednosti preko 50.000
DEM, za kar mora imeti soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-28362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16578 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  WAGGON  SERVICE,  družba  za
mednarodni transport in špedicijo, Ljub-
ljana, sedež: Hladilniška 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5376092
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Benthin Udo-Wolfgang,

Švica, Oberaegeri ZG/Schweiz, vložil
375.000 SIT, in Kopač M. Franc, Bled, Ma-
tije Čopa 4a, vložil 1,125.000 SIT, vstopila
17. 5. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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
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
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-28367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00548 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa HIGIEA, trgovina z medicinskimi
in farmacevtskimi proizvodi d.o.o., Tr-
zin, Na Jasi 7, sedež: Na Jasi 7, Mengeš,
pod vložno št. 1/03338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, skrajšane firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5814588
Firma: HIGIEA, trgovina z medicin-

skimi in farmacevtskimi proizvodi ter za-
stopstva, d.o.o.

Skrajšana firma: HIGIEA, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Kidričeva 63
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Peršak Marlen, Mengeš,

Kidričeva 63, vstop 28. 9. 1992, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 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;

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; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-28369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00819 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SASIBE, podjetje za vzdrževanje in
upravljanje poslovnih objektov, trgovin-
sko dejavnost in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06533/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovi-
teljev in deležev, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, zastopnika in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5360013
Firma: AVANTURA, turistična agen-

cija, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 40
Skrajšana firma: AVANTURA, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kajfež-Gorjanc Katarina,

Ljubljana, Bratovževa ploščad 38, vstopila
2. 3. 1992, vložila 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Dovč Melita, izstopila
15. 4. 1994; Kajfež Žiga in Kajfež Miha,
oba iz Ljubljane, Bratovževa ploščad 38, ter
Zajc Gregor, Preserje, Jezero 73, vstopili
15. 4. 1994, vložili po 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Kajfež-Gorjanc Katarina, ki od
15. 4. 1994 zastopa družbo z omejitvijo, da
potrebuje soglasje skupščine za sklepanje
poslov, ki presegajo vrednost 5000 DEM;
Kajfež Miha, Kajfež Žiga, in Zajc Gregor,
imenovani 15. 4. 1994, zastopajo družbo z
omejitvijo, da potrebujejo soglasje skupšči-

ne za sklepanje poslov, ki presegajo vred-
nost 5000 DEM.

Dejavnost družbe: turistično posredova-
nje; gostinske storitve; turistične agencije;
menjalniški posli; posredovanje v prometu
blaga in storitev; ekonomske, organizacij-
ske, tehnološke in poslovne stortive; zasto-
panje domačih in tujih firm; prevoz potni-
kov in blaga v cestnem prometu; čiščenje,
vzdrževanje in upravljanje vseh vrst stavb;
rekonstrukcije, adaptacije in popravila vseh
vrst stavb; napeljava in popravila gradbenih
instalacij; zaključna dela in obrtna dela v
gradbeništvu; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh
vrst; založništvo; uvoz in izvoz blaga iz vseh
oddelkov carinske tarife; fotokopiranje;
rent-a-car.

Rg-28370

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02243 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa VRA - MACO, d.o.o., trgovina in stori-
tve, Stegne 21, Ljubljana, sedež: Stegne
21, Ljubljana, pod vložno št. 1/18743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in ustanovi-
teljev, uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5621968
Firma: MAKOGRAF, d.o.o., Trgovina

in storitve, Stegne 21, Ljubljana
Skrajšana firma: MAKOGRAF, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelja: Vrančič Marko, izstop,

1. 1. 1995; Kokalj Marko, Ljubljana, Pru-
šnikova 13, vstop 7. 4. 1994, vložek
3,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrančič Marko, razrešen 1. 1. 1995;
Kokalj Marko, razrešen 1. 1. 1995, kot po-
močnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-28371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03456 z dne 21. 12. 1995 pod št. vložka
1/19406/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5632056002
Firma: IBM Slovenija, podjetje za pro-

izvodnjo, marketing in storitve, d.o.o., Po-
družnica Maribor

Skrajšana firma: IBM Slovenija, d.o.o.,
Podružnica Maribor
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Pravno org. oblika: domača podružnica
Sede: Maribor, Razlagova 22
Ustanovitelj: IBM Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana, Trg Republike 3, vstop 31. 5.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sven-
šek Viljem, Maribor, Krpanova ulica 9a,
imenovan 31. 5. 1995 za vodjo podružnice,
ki zastopa podružnico samostojno pri po-
slih, katerih vrednost ne presega 80.000 SIT,
za vse druge posle pa potrebuje posebno
pooblastilo direktorja podjetja.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-28376

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04875 z dne 6. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa CD-COM, Založniško trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci C. X/13-A,
sedež: Vrhovci C. X/13-A, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, ustanoviteljev in dele-
žev, uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607132
Firma: CD-COM, Založniško trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prijatelj Tatjana, izstopila

10. 10. 1995; Prijatelj Anton, vložil
1,350.000 SIT, in Prijatelj Tina, vložila
150.000 SIT, oba iz Ljubljane, Vrhovci, C.
X/13-A, vstopila 10. 10. 1995, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prijatelj Tatjana, razrešena 10. 10.
1995; direktor Prijatelj Anton, imenovan
10. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2213 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50103 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-28377

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05113 z dne 21. 12. 1995 pod št. vložka
1/27183/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919134
Firma: LEMS, d.o.o., Storitveno in tr-

govsko podjetje, Vojsko 11, Vodice
Skrajšana firma: LEMS, d.o.o., Vodice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodice, Vojsko 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Srečko, Vodice,

Vojsko 11, vstop 24. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerman Srečko, imenovan 24. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapi-
sa; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja stro-
jev za proizvajanje in izkoriščanje mehan-
ske energije, razen motorjev za letala in
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motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 297 Pro-
izvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 332 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 361 Proizvodnja pohištva; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki 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; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 843 Tehnični
preizkusi in analize.

Rg-28378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05148 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/27105/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5923646
Firma: FOLIO PLUS, d.o.o., Ljublja-

na
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 81
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vehovar Blanka, Ljub-

ljana, Trubarjeva c. 81, vstop 20. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vehovar Blanka, imenovana
20. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-28379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05189 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PARALELE, revija, založništvo,
marketing, inženiring, p.o., Ljubljana, Sa-
mova 9, sedež: Samova 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01555/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme,
ustanoviteljic, osnovnega kapitala, spre-
membo naziva zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5132126
Firma: PARALELE, založništvo, mar-

keting, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PARALELE, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 17,300.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
1,730.000 SIT; Kapitalski sklad invalidske-
ga in pokojninskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 1,730.000 SIT;
Sklad republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana Kotnikova 28, vložek 3,460.000 SIT;
Rojina Igor, Ljubljana, Vojkova cesta 87,
vložek 1,140.000 SIT; Spindler Aleš, Ljub-
ljana, Črtomirova 16, vložek 300.000 SIT;
Bergant Januša, Ljubljana, Dunajska 301,
vložek 280.000 SIT; Černigoj Bogomir,
Ljubljana, Jakčeva ulica 5, vložek 320.000
SIT; Gjerek Zdenka, Šentvid pri Stični 35,
vložek 200.000 SIT; Thaler Stanislava,
Ljubljana, Malgajeva ulica 12, vložek
260.000 SIT; Tomše Darja, Ljubljana, Bra-
tovževa ploščad 24, vložek 240.000 SIT;
Žerak Andreja, Ljubljana, Preglov trg 23,
vložek 280.000 SIT; Lovše Janez, Ljublja-
na, Ziherlova ulica 8, vložek 6,480.000 SIT;
Škerlavaj Aleksander, Ljubljana, Keržičeva
ulica 12, vložek 320.000 SIT; Slabe Janez,
Ljubljana, Kajuhova ulica 13, vložek
300.000 SIT; Lovše Marko, Ljubljana, Zi-
herlova ulica 8, vložek 150.000 SIT; Gjerek
Srečko, Šentvid pri Stični 35, vložek 50.000
SIT in Rojina Stanka, Ljubljana, Grablovi-
čeva ulica 10, vložek 60.000 SIT, vstopili
8. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lov-
še Janez, razrešen 8. 8. 1995, kot vršilec
dolžnosti direktorja in imenovan za zača-
snega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00423/00085 - 1995/TP z dne 27. 10. 1995.

Rg-28381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05434 z dne 15. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa ILIRIKA, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Breg 22,
sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25133/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, skrajšane firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5334233
Firma:  ILIRIKA  FINTRADE,  d.o.o.,

Finančno posredništvo, Breg 22, Ljublja-
na

Skrajšana firma: ILIRIKA FINTRADE,
d.o.o., Breg 22, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Breg 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štemberger Igor, Ljublja-

na, Ruska ulica 5, vstop 17. 11. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-28383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05627 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa CENTER ČEBELICA, center za elek-
tronsko, tehnično, higiensko vzdrževanje
in opremljanje objektov, d.o.o., sedež:
Preglov trg 2, Ljubljana pod vložno št.
1/08009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 94/10036 zaradi
spremembe osnovnega kapitala in deleža
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5392861
Osnovni kapital: 3,003.500 SIT
Ustanovitelj: Srbislav Marinković, Ljub-

ljana, Preglov trg 2, vstop 25. 12. 1992, vlo-
žek 3,003.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-28386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05969 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa RD, Elektronika, računalništvo,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Štebijeva
10, Črnuče, sedež: Štebijeva 10, Črnuče,
pod vložno št. 1/08797/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
94/13782 zaradi spremembe ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5435447
Ustanovitelj: Radelj Dušan, Ljubljana,

Viška 69/a, vstop 4. 9. 1990, vložek 751.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-
delj Dušan, ki od 7. 6. 1994 zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Rg-28388

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04168 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO VIŽMARJE, Ljub-
ljana, p.o., sedež: Sternadova 11, Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/00176/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme in ustanoviteljev, osnovni ka-
pital, spremembo pooblastil zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5015413
Firma: Mizarstvo Vižmarje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 43,202.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložek 20,736.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 4,320.000 SIT; Kapi-
talski sklad invalidskega in pokojninskega
zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žek 4,320.000 SIT; Flere Antonin, Ljublja-
na, Sojerjeva 71, vložek 516.000 SIT; Go-
sar Andrej, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 20,
vložek 367.000 SIT; Grmovšek Stanislav,
Ljubljana-Šmartno, Rašica 31, vložek
781.000 SIT; Jeraj Peter, Ljubljana-Šmart-
no, Rašica 7, vložek 453.000 SIT; Kadivec
Marjan, Medvode, Sp. Pirniče 21b, vložek
485.000 SIT; Kregar Marija, Ljubljana-Šen-
tvid, Pot za razori 14, vložek 571.000 SIT;
Likar Vincenc, Medvode, Zavrh 10c, vlo-
žek 572.000 SIT; Maležič Danijela, Ljub-
ljana-Šentvid, Pot za razori 8, vložek
795.000 SIT; Ovčak Franc, Ljublja-
na-Šmartno, Ulica Željka Tonija 6, vložek
665.000 SIT; Praznik Andrej, Ljubljana, Ce-
lovška 179, vložek 382.000 SIT; Strah Jože,
Ljubljana, Kumanova 3, vložek 624.000
SIT; Strunčnik Ivan, Ljubljana-Šentvid,
Bognarjeva 62, vložek 1,131.000 SIT; Še-
sek Matjaž, Ljubljana-Šmartno, Šmartno 14,
vložek 372.000 SIT; Šoster Stanislav, Ljub-
ljana-Šmartno, Grobeljca 32, vložek
538.000 SIT; Špoljarič Zvonko, Ljubljana,
Rusjanov trg 3, vložek 495.000 SIT; Štefa-
nič Martin, Ljubljana-Šmartno, Židankova
11, vložek 487.000 SIT; Štravs Albert, Ljub-
ljana-Šmartno, Ulica Janeza Rožiča 27, vlo-
žek 661.000 SIT; Štrok Simon, Ljubljana,
Primožičeva 27, vložek 353.000 SIT; Zor

Bogdan, Vodice, Skaručna 31, vložek
490.000 SIT; Medved Pavla, Ljubljana-Šen-
tvid, Tacenska 103, vložek 386.000 SIT;
Jerina Anton, Ljubljana-Šentvid, Medenska
cesta 56, vložek 386.000 SIT; Pangerc An-
ton, Vodice, Bukovica 45, vložek 386.000
SIT; Bukovec Ivan, Medvode, Vaše 40a,
vložek 386.000 SIT; Račič Ivan, Ljublja-
na-Šentvid, Medenska cesta 10a, vložek
386.000 SIT; Vrečar Pavle, Ljublja-
na-Šmartno, Ulica Lizike Jančar 27, vložek
386.000 SIT; Nahtigal Filip, Ljubljana-Šen-
tvid, Peščena pot 9, vložek 386.000 SIT;
Pavlič Angelca, Ljubljana-Šentvid, Cesta na
Prevoje 2, vložek 386.000 SIT – vstopili
25. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strunčnik Ivan, ki od 25. 5. 1995 za-
stopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo, št.
LPS-284/0049/95-DD, z dne 1. 8. 1995.

Rg-30038

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12262 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa ART TRADE INTERNATIONAL,
družba za produkcijo, distribucijo, zasto-
panje in prodajo blaga, izdelkov in stori-
tev na področju umetniških..., d.o.o.,
Ljubljana, Hranilniška 7a, sedež: Hranil-
niška 7a, Ljubljana, pod vložno št.
1/08392/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5407664
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Valentin, Ljubljana,

Gorkičeva 14, vstop 27. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30039

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12379 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa SKY, šolanje pilotov – letalske usluge,
turistična dejavnost, izvoz-uvoz rezerv-
nih delov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ježa
42, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/13853/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5526248
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelji: Juhant Dušan, Ljubljana,

Gotska ulica 6, vstop 17. 6. 1991, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30040

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12330 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa ZAMAK, izdelava predmetov domače
in umetne obrti, d.o.o, sedež: Ane Ziher-
love 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/19754/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5662621
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelj: Špegu Zvone, Ljubljana

Šentvid, Medno 35, vstop 20. 2. 1993, vlo-
žek 1,589.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30041

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12322 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa LUPUS, trgovina in storitve, d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Uskoška 17, Kočevje, pod
vložno št. 1/24125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5770777
Osnovni kapital: 1,509.500 SIT
Ustanovitelj: Begič Velimir, Kočevje,

Uskoška 17, vstop 8. 2. 1993, vložek
1,509.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30043

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12514 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa HALO-ARIJA, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Zagradec, sedež: Gabrov-
ka 26, Zagradec, pod vložno št. 1/21592/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
ter spremembo osnovnega kapitala in usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5726859
Osnovni kapital: 1,503.205 SIT
Ustanovitelja: Černivec Terezija, vsto-

pila 17. 2. 1993, vložila 1,348.205 SIT in
Černivec Anton, vstopil 20. 6. 1994, vložil
155.000 SIT, oba iz Zagradca, Gabrovka pri
Zagradcu 26, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30062

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13322 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa FINRASS, finančno računovodske in
svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Smoletova 16, sedež: Smoletova 16, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5449006
Osnovni kapital: 2,061.380 SIT
Ustanoviteljica: Bricelj Nataša, Ljublja-

na, Smoletova 14, vstop 10. 12. 1990, vlo-
žek 2,061.380 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe: ekonomske, organi-
zacijske storitve; knjigovodske storitve, ob-
delava podatkov; finančno svetovanje; or-
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ganizacija in prirejanje seminarjev; raču-
nalništvo in avtomatska obdelava podatkov;
druge storitve, ki podpirajo ostale dejavno-
sti ali prispevajo k polnemu izkoriščanju
zmogljivosti družbe.

Rg-30065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03279 z dne 2. 8. 1995 pod št. vložka
1/26627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5908868
Firma: B.P., posredovanje v prometu

blaga in storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: B.P., d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Lepodvorska 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Breznik Peter, vložil

1,000.000 SIT, in Breznik Anton, vložil
500.000 SIT, oba iz Luč, Strmec 13, vstopi-
la 31. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Breznik Peter, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 02502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1030 Pridobivanje šote; 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mi-
neralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobi-
vanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;

1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in
predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Pri-
prava in predenje mikanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1713 Priprava in predenje česan-
ke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava
in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Su-
kanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne fila-
mentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih su-
kancev; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volne-
ne mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-

mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2512
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 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; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3550 Št. 49 – 5. IX. 1996

2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen op.; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4010 Proizvodnja in distri-
bucija elektrike; 4020 Proizvodnja plina, di-
stribucija plinastih goriv po plinovodni mre-
ži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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, tekstilnij 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, 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 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasisng); 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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o 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-
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prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost, frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-30068

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12476 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpisa
SVETEC, Podjetje za trgovino, hotelirstvo,
gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Peščena pot 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08564/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5419522
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Svetec Slavko, Ljubljana,

Dunajska cesta 101, vstop 5. 9. 1990, vlo-
žek 1,513.00 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30069

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06963 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa COPPESS AU TRADE, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Trbovlje, Trg svobode 38,
sedež: Trg svobode 38, Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/19662/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5657709
Osnovni kapital: 2,753.420 SIT
Ustanovitelji: Drnovšek Božidar, vložil

2,092.280 SIT, Drnovšek Jana, vložila
385.840 SIT, in Drnovšek Jure, vložil
275.300 SIT, vsi iz Trbovelj, Trg svobode
38, vstopili 20. 7. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo; Mešiček Jože, izstopil 20. 4.
1994.

Rg-30071

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

94/12577 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa NADJA, proizvodnja tekstilnih izdel-
kov in trgovina, d.o.o., Hudo 5c, Radom-
lje, sedež: Hudo 5c, Radomlje, pod vložno
št. 1/02988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5304814
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vajda Silvestra, Radom-

lje, Homec, Bolkova ulica št. 35, vstop
14. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30073

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04292 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa AB - BEŠO, Podjetje za trgovino in
transport, d.o.o., Ljubljana, Obvozna ce-
sta 1, sedež: Obvozna cesta 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
– direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5817919
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bešlaga Ahmo, Bugojno, BiH, Niko-
le Tesla 59, imenovan 15. 2. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30075

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12480 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa BAR PANDA, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 1, se-
dež: Brilejeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/18349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5632722
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanoviteljica: Koprivec Marinka,

Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 54, vstop
30. 12. 1991, vložek 1,540.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30076

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12304 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa ZVOK, Akustični inženiring, d.o.o.,
Dunajska 116, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 116, Ljubljana, pod vložno št.
1/10339/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5459443
Osnovni kapital: 1,524.900 SIT
Ustanovitelja: Vejnovič Milan, vstopil

14. 11. 1990, Vejnovič Jana, vstopila 12. 1.
1994, vložila po 686.205 SIT, oba iz Seno-
žet, Senožeti 83, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-30077

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12445 z dne 4. 9. 1995 pod št. vložka
1/26687/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5859620
Firma: EDO PIRKMAJER, Upravlja-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  EDO  PIRKMAJER,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na Rožnik 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirkmajer Edo, Ljubljana,

Cesta na Rožnik 19, vstop 9. 5. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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

Dejavnost: upravljanje s podjetji in ka-
pitalskimi deleži; upravljanje z nepremični-
nami – premičninami; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi in živilskimi proizvo-
di; trgovinske storitve: zastopniške, agen-
cijske, posredniške in komisijske storitve,
storitve ekonomske propagande in druge
storitve v zvezi s posredovanjem blaga in
storitev; uvoz in izvoz neživilskih in živil-
skih proizvodov; zastopanje tujih firm in
oseb ter konsignacija.

Rg-30083

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16053 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa AZUR TRADE, Trgovsko podjetje,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Kamnik,
sedež: Vrhpolje 157, Kamnik, pod vložno
št. 1/06561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5566380
Osnovni kapital: 1,792.000 SIT
Ustanovitelja: Zavasnik Mirjan in Zava-

snik Ana, oba iz Kamnika, Vrhpolje 157,
vstopila 22. 3. 1990, vložila po 896.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij 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; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi 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; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
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belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30087

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12460 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ALTEN, Podjetje za energetiko, ra-
čunalništvo in razvoj, d.o.o., Komenda,
Glavarjeva 98, sedež: Glavarjeva 98, Ko-
menda, pod vložno št. 1/04198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5319757
Firma: ALTEN, energetika, računal-

ništvo in razvoj, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALTEN, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Valvasorjeva 10
Osnovni kapital: 1,856.000 SIT
Ustanovitelji: Kristan Peter, izstopil 9. 3.

1992, in Grbec Mirko, izstopil 10. 6. 1991,
Kristan Bojan, Ljubljana, Valvasorjeva 10,
vstopil 6. 12. 1989, vložil 618.668 SIT, ter
Fajfar Gregor, Ljubljana, Gregorčičeva 13a,
in Sikošek Boštjan, Ljubljana, Kongresni
trg 9, vstopila 8. 6. 1994, vložila po 618.666
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Kristan Peter, razrešen 9. 3. 1992;
Kristan Bojan, razrešen 8. 6. 1994, kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Grbec
Mirko, razrešen 10. 6. 1991; zastopnica Roš
Teresa, razrešena 7. 6. 1994; direktorja Faj-
far Gregor in Sikošek Boštjan, imenovana
8. 6. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-

mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-30090

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16498 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LOKVANJ COMPANY, veletrgovi-
na z ribiško opremo, cvetjem in galante-
rijo, d.o.o., sedež: Ul. borcev za severno
mejo 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/09913/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5436605
Osnovni kapital: 1,701.495 SIT
Ustanovitelj: Novinec Tomaž, Ljublja-

na, Ul. Borcev za severno mejo 17, vstop
25. 11. 1990, vložek 1,701.495 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30095

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05077 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa REZIME, Podjetje za finančni in ra-
čunovodski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Na jami 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/22240/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5855250
Firma: MAXI AUTO, Trgovina in po-

sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Koprska
104

Skrajšana firma: MAXI AUTO, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Koprska 104
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ernestl Marija in Flis Ju-

stina, izstopili 16. 10. 1995; Ernestl Aleš,
Ljubljana, Na jami 1, in Duhovnik Andrej,
Ljubljana, Rovšnikova 6, vstopila 16. 10.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ernestl Marija, razrešena 16. 10.
1995; direktor Ernestl Aleš, imenovan
16. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 koles; tr-
govina 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; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-30103

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16879 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa RADOJE DAKIĆ, Zastopstvo in
servis, d.o.o., Ljubljana, Lepodvorska 2,
sedež: Lepodvorska 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14187/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5539820
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gr-

gur Budimir, Ljubljana, Gorkičeva 14, raz-
rešen 6. 12. 1994, kot začasni poslovodni
organ in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30105

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05228 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  Medical  Project  Management –
MPM, inženiring, d.o.o., sedež: Suhadol-
čanova ulica 40, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/26848/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5918367
Sedež:  Ljubljana,  Šmartinska  cesta

130.

Rg-30106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05160 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 49 – 5. IX. 1996 Stran 3553

vpisa EXAL, Podjetje za izvoz, uvoz in
posredovanje pri prometu z neživilskimi
proizvodi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod
brezami 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/14248/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5543185
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Polajnar Karol Tomaž, Po-

lajnar Ana Marija, Polajnar Urša in Polajnar
Primož, vsi iz Ljubljane, Pod brezami 36,
vstopili 18. 11. 1991, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-30109

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13464 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GARANT Inženiring, poslovne, teh-
nične in finančne storitve, d.o.o., Kam-
nik, sedež: Volčji potok 3/c, Radomlje,
pod vložno št. 1/04143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5319986
Sedež: Kamnik, Svetčeva pot 10
Osnovni kapital: 2,646.000 SIT
Ustanovitelja: Jeglič Drago, Kamnik,

Svetčeva pot 10, vstop 11. 12. 1989, vložek
2,646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drolc Dušan, izstop 26. 5. 1994.

Rg-30115

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07811 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa STELES, Trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Stari trg pri Ložu, Iga vas
N.H., sedež: Iga vas N.H., Stari trg pri
Ložu, pod vložno št. 1/23590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in osnovnega kapitala ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5780462
Firma: STELES, Trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o., Stari trg pri Ložu
Sedež: Stari trg pri Ložu, Iga vas 41a
Osnovni kapital: 1,753.801,80 SIT
Ustanovitelj: Sterle Jože, Stari trg pri

Ložu, Podgora pri Ložu 28, vstop 14. 6.
1993, vložek 1,753.801,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-30118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17011 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GOSPODAR, Podjetje za trženje,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska 72,
Domžale, pod vložno št. 1/03591/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312078
Osnovni kapital: 1,506.500 SIT
Ustanovitelj: Trček Danilo, Domžale,

Ljubljanska 72, vstop 14. 12. 1989, vložek
1,506.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-30122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16942 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MONTES, Marketing, tržne komu-
nikacije, film in video produkcija, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kamniška 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03453/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5386829
Osnovni kapital: 2,649.000 SIT
Ustanovitelji: Judnič Jaka, Ljubljana, Ta-

bor 3a, vstopil 19. 10. 1989, vložil 1,324.500
SIT, ter Voje Iva, Ljubljana, Prešernova ce-
sta 13, in Pirc Janez, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 4, vstopila 8. 6. 1993, vložila po
662.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;

9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-30123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12981 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa CASTLIV, Podjetje za proizvodnjo,
obdelavo in trgovino, d.o.o., Vojsko 1, Vo-
dice nad Ljubljano, sedež: Vojsko 1, Vo-
dice nad Ljubljano, pod vložno št.
1/25136/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5395224
Osnovni kapital: 1,574.533 SIT
Ustanovitelj: Petelinšek Uroš, Ljublja-

na, Ljubeljska 22, vstop 21. 5. 1990, vložek
1,574.533 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30142

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16877 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ŠTEFANI, Trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljan-
ska 88/93, Domžale, pod vložno št.
1/22152/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755999
Osnovni kapital: 1,556.793 SIT
Ustanoviteljica: Lončarek Dragica,

Domžale, Ljubljanska 88/93, vstop 17. 2.
1993, vložek 1,556.793 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželenih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
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; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
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sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;

52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no 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; 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.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-30146

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12263 z dne 7. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa PANO, Podjetje za inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Kuštrinova 2, sedež: Kuštri-
nova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/10035/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5444632
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačar Andrej, Ljubljana,

Kuštrinova 2, vstop 6. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni, tako da se glasi:
organizacija in posredovanje pri izgradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objek-
tov; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve na področju produktivnosti
dela, tehnoloških, organizacijskih in eko-
nomskih študij in analiz, izdelava načrtov
in projektov razvoja ter priprava investicij-
skih programov; storitve reklame in eko-
nomske propagande; organizacija graditve
kompletnih objektov; gradnja kompletnih
objektov, od tega: visoka gradnja, gradnja
hidrogradbenih objektov, gradnja drugih ob-
jektov nizke gradnje; instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; izdelava, na-
kup in montaža naprav in opreme za objek-
te; izročanje objektov v obratovanje; sveto-

valni inženiring: izdelava idejnih projektov
za vse vrste objektov, izdelava investicij-
skih projektov za vse vrste objektov, izdela-
va vseh vrst tehnične dokumentacije, razpis
del in sklepanje pogodb za izvedbo vseh
vrst del, nadzor nad izvedbo vseh vrst del,
spuščanje v pogon, nadzor nad obratova-
njem objektov; trgovina na debelo in drob-
no v naslednjih trgovinskih strokah: tekstil-
ni izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna,
vrvarski izdelki, izdelki iz konoplje in jute,
obutve in potrebščine, izdelki iz gume, kav-
čuka in plastičnih mas, usnje in sedlarski in
jermenarski izdelki ter potrebščine, elektro-
tehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji in deli in potrebšči-
ne, elektrotehnični stroji, naprave, oprema
in elektrotehnični material in svetilna tele-
sa, papir, šolski in pisarniški material, opre-
ma in potrebščine, drogerijsko blago, ga-
lanterija, bižuterija in bazarsko blago ter
igrače, parfumerijsko blago in kozmetično
blago, izdelki za šport, lov, ribolov in kam-
piranje, izdelki, oprema in potrebščine, na-
menjeni za osebno varstvo, civilno in proti-
požarno varstvo ter splošno ljudsko obram-
bo, starine in umetnine, izdelki domače in
umetne obrti, cvetje, stare stvari; izdelava
in popravilo lesenih predmetov; izdelava
predmetov iz nekovin; zunanja trgovina z
neživilskimi proizvodi; grafična dejavnost;
proizvodnja papirnate embalaže; prirejanje
sejmov in razstav; druge neomenjene stori-
tve.

Rg-30147

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12431 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa GOGRAD, Podjetje za gostinstvo, in-
ženiring in trgovino, d.o.o., Peruzzijeva
ul. 35, Ljubljana, sedež: Peruzzijeva ul.
35, Ljubljana, pod vložno št. 1/15566/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5568773
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Franci, Ljubljana,

Peruzzijeva ulica 35, vstop 27. 1. 1992, vlo-
žek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 262 Pro-
izvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 284 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
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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; 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 in 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih 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 taksistov;
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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-30149

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09036 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa KLEŠNIK, notranja in zunanja trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Vipavska 19a, se-
dež: Vipavska 19a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5699029
Firma: KLEŠNIK, industrijski tekstili,

d.o.o., Ljubljana, Vipavska 19a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klešnik Janez, Ljubljana,

Vipavska 19a, vstop 11. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
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pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-30150

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13639 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa GITO, Podjetje za gradbeništvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Ulica Rozke Use-
nik, Ljubljana-Šentvid, sedež: Ulica Roz-
ke Usenik 5, Ljubljana-Šentvid, pod vlož-
no št. 1/11700/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, zastopnika in ustanovite-
ljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5854393
Firma: MINERALKA, proizvodnja ne-

gorljivih materialov, d.o.o.
Skrajšana firma: MINERALKA, d.o.o.
Sedež: Cerknica, Ulica 4. maja 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ovijač Primož, izstop

12. 7. 1994, ISOVOLTA A. G., Avstrija,
A-2355 Wiener Neudorf, vstop 12. 7. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ovi-
jač Primož, razrešen 12. 7. 1994, kot zača-
sni poslovodni organ; direktor Šilc Milan,
Medvode, Klanska ulica 13, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist dr. Franz He-
resch, Avstrija, Schubertstrasse 72, Graz,
imenovana 12. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7415 Upravljanje
s holding družbami.

Rg-30152

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03496 z dne 2. 11. 1995 pod št. vložka
1/26941/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5909228
Firma:VOLAVŠEK, Trgovina in mon-

taža vodovodne inštalacije, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot na Gradišče 14

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Volavšek Jože, Ljubljana,

Pot na Gradišče 14, vstop 30. 5. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-30153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08513 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa TENIS ŠMARTNO, Šport center,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartno 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5590906
Osnovni kapital: 12,920.360 SIT
Ustanovitelji: Kuclar Janez, Vnanje Go-

rice, Požarnice 27, ter Kuclar Erna in Ovčak
Stanislav, oba iz Ljubljana Šmartno, Šmart-
no 6, vstopili 5. 3. 1992, vložili po
4,306.786,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-30154

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13511 z dne 2. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa RACMAN, audio video studio, d.o.o.,
Ljubljana, Neubergerjeva 17, sedež: Neu-
bergerjeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/09065/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5424429
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1995: 221 Za-

ložništvo; 2212 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih 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; 511 Posredništvo; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
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5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 714 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 921 Filmska in videodejav-
nost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-30156

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13523 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa  FINOR,  Finančni  inženiring,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ilirska 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5799333
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Franc in Markič

Antonija, oba iz Ljubljane, Ilirska ulica 6,
vstopila 25. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
direktor Markič Franc, razrešen 22. 6.
1994; direktorica Arrigler-Pečar Majda,
Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20, ime-
novana 22. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-30158

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05081 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa KONTRAKT, Svetovanje in knjigo-
vodstvo, d.o.o., Ljubljana, Medvedova ce-
sta 28, sedež: Medvedova cesta 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5286794
Firma: KONTRAKT, Svetovanje in

knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana, Prek-
murska ulica 6

Sedež: Ljubljana, Prekmurska ulica 6.

Rg-30159

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02241 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa PORSCHE-INTER AUTO, d.o.o., tr-
govina na debelo in drobno, Ljubljana,
sedež: Einspielerjeva 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23290/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5758980
Osnovni kapital: 1,229.898.714 SIT
Ustanovitelj: PORSCHE OESTERRE-

ICH GMBH, Salzburg, Avstrija, Fanny von
Lehner Strasse 1, vstop 15. 4. 1993, vložek
1,229.898.714 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Muhl Johann, Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, imenovan 31. 3. 1995.

Rg-30160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08592 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa UNITAP, Podjetje za trgovino z meša-
nim blagom, d.o.o., Trzin, sedež: Men-
geška 47, Trzin, pod vložno št. 1/10837/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5456606
Osnovni kapital: 3,658.000 SIT
Ustanovitelji: Iglič Roman, Perne Aleš,

Perne Franc in Perne Vilma, vsi Lukovica
pri Domžalah 66, vstopili 24. 12. 1990, vlo-
žili po 914.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: 110903 Knjigovodske storitve in ob-
delava podatkov; 110620 Ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve.

Dejavnost se odslej glasi: 011710 Pro-
izvodnja električnih strojev in naprav;
011311 Proizvodnja litih, kovanih in stiska-
nih izdelkov; 011790 Proizvodnja drugih
elektrotehničnih izdelkov; 013030 Predela-
va in konzerviranje sadja in zelenjave;
013090 Proizvodnja drugih živilskih pro-
izvodov (brez krmil); 020100 Kmetijska
proizvodnja; 020200 Kmetijske storitve;
050300 Instalacija in zaključna dela v grad-
beništvu; 070110 Trgovina z živilskimi pro-
izvodi na drobno; 070210 Trgovina z živil-
skimi proizvodi na debelo; 070120 Trgovi-
na z neživilskimi proizvodi na drobno;
070220 Trgovina z neživilskimi proizvodi

na debelo; 070310 Zunanja trgovina z živil-
skimi proizvodi; 070320 Zunanja trgovina z
neživilskimi proizvodi; 080110 Gostinske
storitve nastanitve; 080119 Druge nastani-
tvene storitve; 080201 Turistične agencije;
080202 Turistični uradi; 090130 Izdelava in
popravilo elektrotehničnih izdelkov; 110620
Ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; 110903 Knjigovodske storitve in
obdelava podatkov; 060501 Prevoz potni-
kov v cestnem prometu; 060502 Prevoz bla-
ga v cestnem prometu.

Rg-30227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04667 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PAPIR, podjetje za proizvodnjo in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Kolodvor-
ska 7, sedež: Kolodvorska 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25711/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5710944
Firma: PAPIR, podjetje za proizvod-

njo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Beet-
hovnova 14

Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 0411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 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; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-30231

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18718 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Prometni institut Ljubljana, d.o.o.,
za področje raziskovalne in informativne
dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih
in investicijskih programov, Ljubljana,
Kolodvorska 11, sedež: Kolodvorska 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, člane nadzornega sveta, omeji-
tev pri zastopniku in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5674522
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Verlič Peter, Ljubljana, Podmilšča-
kova 13, imenovan 15. 10. 1994, zastopa
družbo z omejitvijo, da brez soglasja nad-
zornega sveta ne sme sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ali drugih sredstev, če to ni oprede-
ljeno v letnem programu dela, sklepanje po-
godb in najemanje posojila ali kreditov, ki
presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM, kakor tudi dajanje takih po-
sojil ali poroštev, določanje splošnih pogo-
jev poslovanja, podeljevanje prokure, ime-
novanje delavcev s posebnimi pooblastili,
imenovanje in razreševanje revizorjev po-
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slovanja, spreminjanje notranje organizaci-
je družbe.

Člani nadzornega sveta: Rekar Marjan,
Hauptman Igor, in Puš Iztok, vstopili 7. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03363 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ANDRO TRADE, inženiring, d.o.o.,
Ljubljanska 80, Domžale, sedež: Ljub-
ljanska 80, Domžale, pod vložno št.
1/25818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5849144
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klobasa Petra in Klobasa

Andrej, oba iz Domžal, Ljubljanska 80,
vstopila 30. 4. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-30233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07288 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa JERAS & DRUG, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Vodnikovo naselje 17/b, Ljubljana, sedež:
Vodnikovo naselje 17/b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03465/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308933
Firma: JERAS & DRUG, posredništvo

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  JERAS  &  DRUG,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 4
Osnovni kapital: 2,056.000 SIT
Ustanovitelja: Jeras Angela, izstop 12. 5.

1996; Jeras Marko, Ljubljana, Brilejeva 2,
vstop 22. 12. 1989, vložek 2,056.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Jeras Angela, razrešena 12. 5. 1994;
direktor Jeras Marko, imenovan 12. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Jeras Egidij, Ljubljana, Vodnikovo naselje
17/b, imenovan 27. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.

Rg-30235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07293 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LITTERA, izdajateljsko, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Metoda Mikuža 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in ustanoviteljev, preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v družbo neomejeno odgo-
vornostjo in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5463521
Firma: LITTERA – Šoštarič & Co., iz-

dajateljsko, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LITTERA – ŠOŠTAR-
IČ & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Savlje 38
Ustanovitelja: Tasič David, Ljubljana,

Ulica Metoda Mikuža 10, vstop 5. 1. 1991,
vložek 1.980 SIT in Šoštarič Tasič Tanja,
Ljubljana, Posavskega ulica 28, vstop 10. 5.
1994, vložek 20 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost se razširi na: marketing, trgo-
vina na veliko z živilskimi in neživilskimi
izdelki.

Dejavnost se odslej glasi: izdajanje kn-
jig, revij in časopisov, brošur, oglasov,
zemljevidov, kaset, videokaset, razglednic
in plakatov, priponk in nalepk; reklamne
in propagandne storitve; projektiranje in
oblikovanje celostnih podob; marketing; tr-
govina na malo z živilskimi in neživilski-
mi izdelki; trgovina na veliko z živilskimi
in neživilskimi izdelki; izdelovanje pred-
metov iz papirja; izdelovanje igračk; agen-
cijske in posredniške storitve v blagovnem
prometu.

Rg-30236

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07294 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ZALOŽBA KARANTANIJA, izda-
jateljsko, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Metoda Mikuža
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/11379/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev in dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.n.o., s temile podatki:

Matična št.: 5463513
Firma: ZALOŽBA KARANTANIJA –

Tasić & Co., izdajateljsko, trgovsko in
storitveno podjetje, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ZALOŽBA KARAN-
TANIJA – Tasić & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Savlje 38
Ustanovitelja: Tasič David, Ljubljana,

Ulica Metoda Mikuža 10, vstop 25. 1. 1991,
vložek 1.980 SIT in Šoštarič Tasič Tanja,
Ljubljana, Posavskega ulica 28, vstop 10. 5.
1994, vložek 20 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost se razširi na: marketing, trgo-
vina na veliko z živilskimi in neživilskimi
izdelki.

Dejavnost se odslej glasi: izdajanje kn-
jig, revij in časopisov, brošur, oglasov, zem-
ljevidov, kaset, videokaset, razglednic in
plakatov, priponk in nalepk; reklamne in
propagandne storitve; projektiranje in obli-
kovanje celostnih podob; marketing; trgo-
vina na malo z živilskimi in neživilskimi
izdelki; trgovina na veliko z živilskimi in
neživilskimi izdelki; izdelovanje predmetov
iz papirja; izdelovanje igračk; agencijske in
posredniške storitve v blagovnem prometu.

Rg-30329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01079 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa BREDEX export-import, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ribniška 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5551854
Firma: BREDEX, zunanja trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: BREDEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Brecl Dejan, Ljubljana,

Ribniška 3, vstop 1. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
trgovina z neživilskimi in živilskimi pro-
izvodi vseh trgovskih strok na debelo; trgo-
vina z neživilskimi in živilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok na drobno; izvoz-
no-uvozna dejavnost; trgovina z nepremič-
ninami; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; skladiščenje in kon-
signacija blaga; gostinske storitve prehrane;
ostale gostinske storitve; opravljanje stori-
tev na področju osebne kozmetike, fri-
zerstva, pedikure, ipd.; transport blaga za
lastne in tuje potrebe; špediterske storitve;
menjalniški posli; izposoja video kaset in
spremljajoča dejavnost; dejavnost rent-a-car
(izposoja avtomobilov); montaža in servisi-
ranje blaga s področja elektronike, elektro-
tehnike, antenskih naprav in računalništva;
čiščenje objektov.

Rg-30335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05266 z dne 27. 11. 1995 pod št. vložka
1/27056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5923921
Firma: GRAMI-BO, gradbeništvo in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAMI-BO, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 210
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Mihič Božidar, Ljubljana,
Dunajska 210, vstop 8. 11. 1995, vložek
1.500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihič Božidar, imenovan 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 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; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-

ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov.

Rg-30336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05095 z dne 27. 11. 1995 pod št. vložka
1/27050/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o., s temile podatki:

Matična št.: 5919096
Firma: BERA TRADING & Co., Pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: BERA TRADING &
Co., d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Polanškova
ulica 21

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bera Oliver in Bera Dali-

bor, oba iz Ljubljane-Črnuče, Polanškova
ulica 21, vstopila 16. 10. 1995, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bera Oliver in namestnik direktorja Be-
ra Dalibor, imenovana 16. 10. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1552 Proizvodnja sla-
doleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 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; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2461 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-30339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12840 z dne 23. 11. 1995 pod št. vložka
1/02941/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5314712001
Firma: VEČ, Podjetje za storitveni in-

ženiring in trgovino, d.o.o., Podružnica
Platnica

Skrajšana firma: VEČ, d.o.o., podruž-
nica Platnica

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Vevška 52
Ustanovitelj: VEČ, Podjetje za storitve-

ni inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Slape 99, vstop 30. 5. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Hrovat Ivan, Ljubljana, Slape 99,
in Popovič Dane, Ljubljana, Pot na labar
31a, imenovana 30. 5. 1994, vsak od njiju
samostojno sklepa vse pravne posle, ven-
dar vedno s soglasjem drugega, četudi nak-
nadnim.

Dejavnost: finančne, tehnične in poslov-
ne storitve; posredovanje in zastopništvo v
notranjetrgovinskem prometu; trgovina na
debelo in drobno z živili in neživili vseh
trgovinskih strok; vse storitvene dejavnosti
v gostinstvu; turistično posredovanje; pre-
voz blaga in potnikov v cestnem prometu;
grafična dejavnost, knjigoveštvo, tiskarstvo;
založniška dejavnost.

Rg-30340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05090 z dne 23. 11. 1995 pod št. vložka
1/27032/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919088
Firma: WISDOM, trgovina in storitve,

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

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Središka 4
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelj: Gimpelj Janko, Ljubljana,

Blažičeva 16, vstop 27. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gimpelj Janko in njegov namestnik Gim-
pelj Manuel-Boris, Ljubljana, Tomažičeva
4, imenovana 27. 10. 1995, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 211 Proizvod-
nja vlaknin, papirja in kartona; 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 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-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 641 Poštne in ku-
rirske storitve; 642 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 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 pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnost, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-

javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 921 Filmska in video-
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Šport-
na dejavnost; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-30341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05462 z dne 21. 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 popravek
naziva ustanoviteljev – popravek sklepa Srg
15502/94 s temile podatki:

Matična št.: 5004519
Ustanovitelja: KOMPAS HERTZ

RENT-A-CAR, d.d., Ljubljana, Celovška
206, vložek 716.700 SIT, in KOMPAS
KOMP-TOURS, p.p., Novi Sad, Bulevar
Maršala Tita 15, vložek 66.600 SIT, vstopi-
la 4. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16711 z dne 21. 11. 1995 pod št. vložka
1/27010/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5879485
Firma: AURISINA, podjetje za trgovi-

no na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 134/B

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134/B
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Trobez Roberto, Italija,

Aurisina Cave 79/B, Trieste, vložil
1,350.000 SIT, in Košir Sanja, Kranj, Plani-
na 17, vložila 150.000 SIT, vstopila 5. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Košir Sanja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Trobez Roberto, ime-
novana 5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-30348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02700 z dne 21. 11. 1995 pod št. vložka
1/27011/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903459
Firma: MS KLIK, Družba za informa-

cijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MS KLIK, d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jenko Tomaž, Logatec,

Ograde 16a; Murovec Marjan, Ljubljana,
Vojkova 85 in Turk Franc, Cerknica, Marti-
njak 3, vstopili 21. 4. 1995, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Franc, imenovan 21. 4. 1995,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05132 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SLAMIČ, Gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11237/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5853494
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 15812

Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in

kave; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
pogodbi; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-30362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03913 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ARPA, knjigovodske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 19, sedež: Brilejeva
19, Ljubljana, pod vložno št. 1/07087/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5385237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Štruklec Elvira, razrešena 3. 7.
1995; direktor Korelič Igor, Ljubljana, Pu-
hova 9, imenovan 3. 7. 1995, kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03836 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ICL, Podjetje za računalniške reši-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
130, Ljubljana, pod vložno št. 1/23883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5798256
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Huw Jenkins, razrešen 1. 1. 1995;
direktor Sarjeant Steve, Saltwood, Hythe, 4
Lookers Lane, Kent CT 21 5HW, ki zastopa
družbo brez omejitev in prokuristka Povalej
Marjeta, Ljubljana, Jakčeva ulica 2, imeno-
vana 1. 1. 1995.

Rg-30368

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02436 z dne 8. 11. 1995 pod št. vložka
1/26962/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OGS Kranj, spremembo se-
deža in firme ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5395470
Firma: DENEB, Podjetje za poslovne

storitve, d.o.o., Notranje Gorice
Skrajšana firma: DENEB, d.o.o., Notra-

nje Gorice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Notranje Gorice, Ob Drobtin-

ki 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bogataj Švegovič Vida,

Ljubljana, Opekarska 51 A, vstop 26. 1.
1993, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bogataj Švegovič Vida, imenova-
na 26. 1. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
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no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/01307/00.

Rg-30369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04124 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa POLAR, izdelovanje hladilnih naprav
in opreme, projektiranje, montaža in ser-
vis, p.o., Ljubljana, sedež: Celovška c.
180b, Ljubljana, pod vložno št. 1/00025/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033462
Firma: POLAR, izdelovanje hladilnih

naprav in opreme, projektiranje, monta-
ža in servis, d.o.o., Ljubljana

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 65,107.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 21,131.000 SIT; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kotnikova ulica 15, vložek
12,406.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložek
6,487.000 SIT; Juvančič Janez, Litija, Zgor-
nji Hotič 34, vložek 821.000 SIT; Posedi
Anka, Ljubljana Črnuče, Ulica Nadgoriških
borcev 10, vložek 857.000 SIT; Penčur Pe-
ter, Ljubljana, Švabičeva 7, vložek 735.000
SIT; Žefran Ivica, Ljubljana, Pot k Savi 21,
vložek 333.000 SIT; Bogataj Jože, Medvo-
de, Zg. Pirniče 11, vložek 586.000 SIT; Be-
lingar Matjaž, Ljubljana, Vodnikova 86,
vložek 476.000 SIT; Kotar Milan, Ljublja-
na, Prelčeva 7, vložek 588.000 SIT; Jamnik
Janez, Ljubljana, Matjanova 9, vložek
867.000 SIT; Kastelic Marjan, Grosuplje,
Velika Račna 37, vložek 787.000 SIT; Dob-
nikar Alojz, Dobrova, Gabrje 58, vložek
767.000 SIT; Lekan Marko, Ivančna Gori-
ca, Vir pri Stični 56, vložek 753.000 SIT;
Klemenčič Stanislav, Ljubljana, Debeli hrib
2, vložek 775.000 SIT; Mlađenovič Rado-
mir, Ljubljana, Črtomirova 31, vložek
727.000 SIT; Sajovic Silva, Postojna, Ko-
sovelova 10A, vložek 544.000 SIT; Blažič
Jože, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vložek
788.000 SIT; Babuder Rado, Ljubljana,
Rožna dolina c. VI/5, vložek 683.000 SIT;
Rot Milan, Ljubljana Dobrunje, V Karlovce
14, vložek 792.000 SIT; Blažič Zdravko,
Smlednik, Valburga 41 A, vložek 824.000
SIT; Žalar Fani, Ljubljana, Adamičeva 16,
vložek 713.000 SIT; Zgonc Alojz, Ljublja-
na, Kamnogoriška 49, vložek 823.000 SIT;
Lajovic Miran, Kresnice 56, vložek 738.000
SIT; Vlađija Stevan, Ljubljana, Deblerjev
trg 6, vložek 749.000 SIT; Jančar Marija,
Kranj, Tuga Vidmarja 4, vložek 707.000
SIT; Babnik Janez, Škofljica, Ravenska pot
32, vložek 865.000 SIT; Zorec Vida, Ljub-
ljana, Kunaverjeva 9, vložek 499.000 SIT;
Čamernik Janez (Ivan), Lukovica pri Bre-
zovici, Pod gradom 17, vložek 738.000 SIT;
Dolenc Pavel, Polhov Gradec, Bukov vrh
25, vložek 629.000 SIT; Suhodolčan Stan-

ko, Kranj, Sejmišče 1, vložek 469.000 SIT;
Pišek Milan, Brezovica, Pot na Plešivico
10, vložek 687.000 SIT; Korošin Damjan,
Ljubljana Črnuče, Nadgoriška c. 22, vložek
554.000 SIT; Janežič Marko, Ljubljana, To-
mažičeva 36, vložek 969.000 SIT; Firm
Marko, Medvode, Zg. Pirniče 62, vložek
504.000 SIT; Tadič Slobodan, Domžale,
Ulica Simona Jenka 11, vložek 616.000 SIT;
Šalamon Franc, Ljubljana, Metoda Mikuža
12, vložek 342.000 SIT; Zakrajšek Branko,
Ljubljana, Lepi pot 24, vložek 397.000 SIT;
Štajer Iztok, Ljubljana, Ižanska 71A, vlo-
žek 383.000 SIT; Irt Jože, Medvode, Zbilje
123, vložek 328.000 SIT; Novak Bogdan,
Ljubljana, Škerjančeva 2, vložek 328.000
SIT; Dacar Tomaž, Ljubljana, Zelena pot
11, vložek 342.000 SIT, vstopili 12. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bla-
žič Zdravko, imenovan 12. 5. 1995, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Babnik Janez,
Lekan Marko in Pišek Milan, vstopili 19. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 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; 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; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št.
2LP278/0081/95-TJ z dne 26. 7. 1995.

Rg-30371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18005 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SVET, d.o.o., Ljubljana, Cesta 18.
divizije 94, sedež: Cesta 18. divizije 94,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03943/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-

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

Matična št.: 5322227
Firma: SVET, prevozniško inženirstvo,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jurčkova c. 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Svetek Milan, vložil

1,460.000 SIT, ter Lovrenčič-Svetek Mari-
ja, Svetek Božidara, Svetek Irma in Svetek
Ivana, vložile po 10.000 SIT, vsi iz Ljublja-
ne, Jurčkova c. 70, vstopili 12. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo; Mrak Boris,
izstopil 29. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sve-
tek Milan, razrešen 29. 12. 1994, kot vršilec
dolžnosti direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 723 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje.

Rg-30372

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03766 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MERKANT PETRIČ IN OSTALI,
d.n.o., trgovina na debelo in drobno, Tr-
zin, sedež: Prešernova 24, Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/04344/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333563
Osnovni kapital: 2.800 SIT
Ustanovitelji: Nemanič Tjaša, Medvode,

Kržišnikova 2, vstop 20. 12. 1989, vložek
1.400 SIT; odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Petrič Lidija, izstop 30. 5.
1995; Petrič Jože, Mengeš, Prešernova 24,
vstop 30. 5. 1995, vložek 1.400 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
trič Lidija, razrešena 30. 5. 1995, kot na-
mestnica direktorja; Petrič Jože, imenovan
30. 5. 1995, za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na
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debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina 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; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s

kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti; davčno svetovanje; razisko-
vanje trga in javnega mnenja; podjetniško
svetovanje, upravljanje s holding družbami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 930
Druge storitvene dejavnosti.

MARIBOR

Rg-18855

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03119 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DATACOM, podjetje za tr-
govino, računalniški inženiring in stori-
tve, d.o.o., Pivola 88, Hoče, pod vložno št.
1/06763/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5675570
Osnovni kapital: 1,653.989 SIT
Ustanovitelj: Kolednik Filip, Hoče, Pi-

vola 88, vstop 14. 9. 1992, vložek 1,653.989
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18564

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 3205/93 z dne
28. 2. 1994 v reg. vl. 1/2468-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo TE-GA,
Storitveno podjetje, inženiring in sveto-
vanje, d.o.o., Hoče, Flisova ul. 48: spre-
membo firme, tako da se odslej glasi: Pro-
izvodno in trgovsko podjetje TE-GA,
d.o.o.

Razširitev dejavnosti na: trgovino na
drobno in debelo z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi, storitve v cestnem prometu
(rent-a-car, taksi), varovanje objektov,
čiščenje prostorov in okolja, storitve rekla-
me in ekonomske propagande, proizvodnja
stvari in objektov in pripomočkov za dom
in vrtnarstvo, leasing stvari in opreme.

Izbris dosedanjega direktorja Zdenka
Gajzerja in vpis Teodorja Gajzerja, ki od-
slej zastopa podjetje kot direktor, brez ome-
jitev.

Rg-18611

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01694 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ARIGATO, računalniški in-

ženiring, d.o.o., Grogova 6, Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/05975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopni-
ka in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5628741
Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelja: Vreš Mitja in Maleš Bar-

bara, oba iz Slovenske Bistrice, Grogova 6,
vstopila 11. 6. 1992, vložila po 768.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vreš Mitja, imenovan 11. 6. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Maleš Barbara, imenovana 12. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi za: trgovino
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi.

Dejavnost družbe se odslej glasi: načrto-
vanje in razvoj računalniško podprtih infor-
macijskih sistemov; svetovanje pri izgrad-
nji informacijskih sistemov; izobraževanje
na področju računalništva in informatike;
servisiranje računalniške opreme; trgovina
z računalniško opremo na debelo in drobno;
zastopanje in posredniške storitve v prome-
tu blaga in storitev; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi.

Rg-18794

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05370 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZOYA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Vrazova 54, Maribor, pod vlož-
no št. 1/07245/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,607.897 SIT
Ustanoviteljica: Topolovec Slava, Mari-

bor, Vrazova 54, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,607.897 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18915

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02695 z
dne 8. 12. 1994 pri subjektu vpisa ROSSA,
Trgovsko podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/03235/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5439787
Firma: M.V.T., proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M.V.T., d.o.o.
Sedež: Maribor, Za vasjo 10
Osnovni kapital: 1,515.380 SIT
Ustanovitelj: Lonjak Olga, izstop 27. 5.

1994; Tement Janez, Maribor, Za vasjo 10,
vstop 27. 5. 1994, vložek 1,515.380, SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lonjak Olga, razrešena 27. 5. 1994;
direktorica Tement Vilka, imenovana 27. 5.
1994, Maribor, Za vasjo 10, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Tement Janez, ime-
novan 27. 5. 1994.

Dejavnost se spremeni tako, da se odslej
glasi: trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; trgovina z
mešanim blagom; organizacija in izvajanje



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3564 Št. 49 – 5. IX. 1996

akviziterske in kataloške prodaje živilskih
in neživilskih proizvodov ter prodaja le-teh
na trgih in sejmih; svetovalni in izvedbeni
inženiring storitev s področja gostinstva in
turizma; gostinske storitve prehrane; druge
gostinske storitve; turistične storitve; turi-
stične agencije; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; komercialni posli pri ure-
sničevanje funkcije prometa blaga in stori-
tev; prirejanje sejmov in razstav; ekonom-
sko, finančno, organizacijsko in tehnološko
svetovanje; finančni inženiring; knjigovod-
ske storitve; zastopanje podjetij; posredo-
vanja in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; zreja južnoameriških činčil; izdelava
in prodaja izdelkov iz dragocenega krzna;
izdelava betonskih polizdelkov in izdelkov;
kompletna izdelava projektov za visoke in
nizke gradnje.

Zunanjetrgovinska dejavnost družbe je
naslednja: uvoz in izvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov; zastopanje tujih firm;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev s tujino; turistično posredovanje.

Rg-19494

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01140 z
dne 16. 12. 1994 pri subjektu vpisa
BREZNIK, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., pod vložno št. 1/05838/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5629675
Osnovni kapital: 1,694.000 SIT
Ustanovitelja: Breznik Marija, vložek

1,690.000 SIT, in Breznik Stojan, vložek 4.000
SIT, oba iz Maribora, Grčarjeva 38/a, vstopila
11. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Breznik Marija, imenovana 11. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Breznik Stojan, imenovan 25. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19978

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05707 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SMAND, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, cestni promet, no-
tranjo in zunanjo trgovino, turizem in go-
stinstvo, d.o.o., Limbuška cesta 40, Mari-
bor, pod vložno št. 1/08598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5774993
Osnovni kapital: 1,992.567,90 SIT
Ustanovitelj: Smerke Andrej, Varaždin,

R Hrvaška, Cargovec 87, vstop 29. 3. 1993,
vložek 1.992.567,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smerke Andrej, imenovan 29. 3. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ra-
kovič Marija, imenovana 28. 12. 1994, Ma-
ribor, Stefanova 13.

Rg-18044

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 3320/93 z dne

17. 3. 1994 v reg. vl. 1/5021-00 vpisalo pri
družbi  z  omejeno  odgovornostjo  CATV,
Podjetje za vzdrževanje, izgradnjo in raz-
voj kabelskega sistema, Tezno, d.o.o., Ma-
ribor, Bevkova 2:

Razširitev dejavnosti na: distribucija ra-
diodifuznih avdiovizualnih programov in
proizvodnja istih, snemanje video kaset, iz-
posoja video kaset, presnemavanje video ka-
set, trgovina z avdio in video napravami,
izvoz in uvoz tehničnega blaga (export-im-
port), organizacija in izvedba vseh vrst pri-
reditev, izvajanje tehničnih in ostalih stori-
tev na področju avdio in video tehnike.

Rg-18470

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02181 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ELVIKO, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Špelina 19, Mari-
bor, pod vložno št. 1/07622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, tipa zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5721326
Firma: ELVIKO, elektro, storitvena,

trgovska družba, d.o.o.
Sedež: Kamnica, Elektrarniška 13
Osnovni kapital: 1,583.442 SIT
Ustanovitelja: Kobal Bojan, Kamnica,

Elektrarniška 19, vstop 29. 1. 1993, vložek
791.721 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vivod Igor, Pragersko, Bizjakova 9, vstop
29. 1. 1993, vložek 791.721 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vivod Igor, imenovan 29. 1. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Kobal
Bojan, imenovan 23. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-18476

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05277 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRO MATERIAL
SENEKOVIČ, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Pajkova ulica 13, Maribor,
pod vložno št. 1/06446/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5681332
Osnovni kapital: 1,936.000 SIT
Ustanovitelj: Senekovič Dejan, Maribor,

Pajkova ulica 13, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,936.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5154 Tr-

govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize.

Rg-18487

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03669 z dne 3. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Gradbeno in storitveno
podjetje TINGO, d.o.o., Ulica Franca
Vreša 11, Miklavž na Dravskem polju,
pod vložno št. 1/04499/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5536588
Firma: TINGO, gradbeno in storitveno

podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,639.000 SIT
Ustanovitelja: Bratuša Anica, Miklavž na

Dravskem polju, Ulica Franca Vreša 11, vs-
top 11. 11. 1991, vložek 663.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bratuša Stanislav,
Miklavž na Dravskem polju, Ulica Franca
Vreša 11, vstop 11. 5. 1994, vložek 976.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bratuša Anica, imenovana 11. 5.
1994, zastopa družbo posamično in brez
omejitev; direktor Bratuša Stanislav, ime-
novan 11. 5. 1994, zastopa družbo posamič-
no in brez omejitev.

Rg-18608

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04766 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ALARM, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Fram
99, Fram, pod vložno št. 1/01648/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5342040
Firma: GENOM, družba za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GENOM, d.o.o.
Sedež: Maribor, Antoličičeva ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Bojan, izstop 29. 11.

1994; Žinkovič Janko, Maribor, Antoličiče-
va 10, vstop 29. 11. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Bojan, razrešen 29. 11. 1994;
direktor Žinkovič Janko, imenovan 29. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 6023 Drug kopenski pot-
niški prevoz; 651 Denarno posredništvo;
6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-18743

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04678 z dne 24. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  ANTON,  proizvodnja  in
storitve, d.o.o., Vodole 12/a, Maribor, pod
vložno št. 1/03774/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5476453
Firma: COMPUTER TEHNOLOGIES,

računalniške storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: COMPUTER TEH-

NOLOGIES, d.o.o.
Sedež: Pekre-Limbuš, Ob Blažovnici

56/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Anton, izstop

24. 10. 1994; Horvat Leonida, izstop 24. 10.
1994; Dvoršek Ivan, Pekre-Limbuš, Ob Bla-
žovnici 56/b, vstop 24. 10. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mehaković Ramiz, Sarajevo, BIH, G. No-
vakovića 4, vstop 24. 10. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Anton, razrešen 24. 10. 1994;
direktor Dvoršek Ivan, imenovan 24. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-

množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni prevoz; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniški strojni opre-
mi; 7220 Svetovanje in oskrba s program-
sko opremo; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane z bazami podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniške opre-
me; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-18786

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04719 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZA VAS IN VAŠ DOM,
trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Ptujska cesta n.h., Prager-
sko, pod vložno št. 1/07462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5707358
Osnovni kapital: 1,788.500 SIT
Ustanovitelja: Lorber Magda, Pragersko,

Kvedrova 19, vstop 20. 11. 1992, vložek
1,267.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lorber Gorazd, Pragersko, Kvedrova 1 a,
vstop 18. 10. 1994, vložek 521.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lorber Magda, imenovana 20. 11.
1992, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Lorber Gorazd, imenovan, 18. 10. 1994.

Razširi se dejavnost družbe z: visoka
gradnja, nizka gradnja in hidrogradnja; in-
dustrijska in zaključna dela v gradbeništvu.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno: tekstil in tekstilni izdelki;
usnje, krzno in krzneni izdelki, sedlarski in
jermenski izdelki, predmeti za potovanje,
ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz
živalskih črev, surove težke kože ali kože
drobnic z dlako ali brez dlak; obutev, klo-
buki, kape in druga pokrivala, dežniki, senč-
niki, palice, biči, korobači in njihovi deli,
preparirano perje in izdelki iz perja, umetno
cvetje, lasuljarski izdelki; rastlinski proizvo-
di; masti in olja živalskega in rastlinskega
izvora in proizvodi njihovega razkrajanja;
živali in proizvodi živalskega izvora; pro-
izvodi živilske industrije, pijače, alkoholi in
kisi, tobak in tobakovi nadomestki; mine-
ralni proizvodi in proizvodi kemične indu-
strije ali podobnih industrij; plastične mase
in proizvodi iz plastičnih mas; kavčuk in
proizvodi iz kavčuka in gume; les in lesni

izdelki, oglje, pluta in plutasti izdelki, iz-
delki iz slame, esparta ali drugih materialov
za pletarstvo in pletarski izdelki; celuloza,
lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih ma-
terialov, papirni in kartonski izdelki; pro-
izvodi iz kamna, sadre, cementa, betona,
azbesta, sljude ali podobnih materialov, ke-
ramični izdelki, steklo in stekleni izdelki;
naravni in kultivirani biseri, dragi in poldra-
gi kamni, plemenite kovine, kovine platini-
rane s plemenitimi kovinami; navadne ko-
vine in proizvodi iz naravnih kovin; stroji,
aparati in naprave, elektrotehnična oprema,
njihovi deli, računalniki in njihova oprema,
aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka
in televizijske slike, deli in pribor za te pro-
izvode; vozila, plovila, letala in spremljajo-
ča transportna oprema; optični, fotografski,
kinematografski, merilni, kontrolni, preciz-
ni, medicinski in kirurški instrumenti in apa-
rati, ure, glasbila in njihovi deli ter pribor,
stroji in naprave ter njihovi raezervni deli in
pribor; umetniški predmeti, zbirke in stari-
ne; razni izdelki; prodaja blaga iz brezca-
rinskih prodajaln; storitve: izdelava krojev
in modelov oblačil, zaščitnih sredstev in
drugih izdelkov iz tekstila in usnja ali krz-
na; prirejanje modnih revij, sejmov in raz-
stav; opravljanje komisijskih, posredniških,
zastopniških in skladiščnih poslov za tretjo
osebo; akviziterske dejavnosti (prodaja iz-
delkov na terenu); gostinske dejavnosti (pre-
hrana, nastanitev in druge gostinske stori-
tve); turistične dejavnosti (turistični uradi
in agencije); rent-a-car storitve; specifični
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
špedicijski posli; opravljanje birotehničnih
storitev; promet z nepremičninami; avtome-
hanske in kleparske storitve; menjalniški po-
sli; visoka gradnja, nizka gradnja in hidro-
gradnja; industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu; proizvodnja: krojenje in šiva-
nje otroške, ženske in moške konfekcije;
krojenje in šivanje zaščitnih sredstev in in-
dustrijskih izdelkov in polizdelkov; serijska
proizvodnja otroške, ženske, moške in šport-
ne konfekcije; serijska proizvodnja zaščit-
nih sredstev; serijska proizvodnja dekora-
tivnih izdelkov; izdelava elektromehanskih
in elektronskih komponent; finomehanika
in strojegradnja; izdelava luksuznih izdel-
kov iz kamenin; predelava gum, plastike in
parafina; grafični izdelki; izdelava računal-
niške opreme; izdelava komunikacijskih na-
prav; izdelava transportnih naprav, plovil in
voznih sredstev; izdelava industrijske kera-
mike in industrijskega stekla; gojenje in pre-
delava cvetja, zelišč in zeliščnih izdelkov;
proizvodnja in polnjenje alkoholnih pijač in
njihovih destilatov; gradbeni inženiring; ob-
delava kamna in kovin; zastopanje podjetij
v prometu blaga in storitev; opravljanje gos-
podarskih dejavnosti v prosti carinski coni.

Rg-18864

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05228 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa D.D. JARC, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ulica Draga Kobala 1/a, Maribor, pod
vložno št. 1/07140/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
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Matična št.: 5711932
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jarc Dragica, st. in Jarc

Dragica, ml., obe iz Maribora, Ulica Draga
Kobala 1/a, vstopili 7. 4. 1992, vložili po
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Jarc Alojz, Maribor, Ulica Draga Kobala
1/a, vstop 28. 12. 1994, vložek 1,480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Jarc Dragica, ml., imenovana
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Jarc Alojz, imenovan 28. 12. 1994.

Rg-18888

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01019 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa DADO &
CO., trgovina in proizvodnja, d.o.o., pod
vložno št. 1/01663/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5379261
Osnovni kapital: 1,705.613,34 SIT
Ustanovitelja: Vrtovec Vlado, Maribor,

Popovičeva ul. 1, vstop 21. 1. 1990, vložek
852.806,67 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šifrer Simona, Maribor, Kmetijska 3/a,
vstop 31. 1. 1990, vložek 852.806,67 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šifrer Simona, imenovana 31. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18926

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05129 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RIMA, export-import, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor, pod
vložno št. 1/05043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5578159
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ristovski Krasoje, Zagreb,

Hrvaška, Božidarja Magovca 78, vstop
28. 1. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ristovski Krasoje, imenovan 28. 1. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Ekart Jurka, imenovana 22. 12. 1994, Mi-
klavž na Dravskem polju, Ulica čebelarja
Močnica 24.

Rg-18966

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05575 z dne 31. 1. 1995 pod
št. vložka 1/09421/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5884497
Firma: MALAWER, d.d., Industrier-

str. 12, 4922 Butzberg, Švica, Podružni-
ca: MALAWER AG, proizvodnja, posre-
dovanje in trgovina lesnoobdelovalnih
strojev, Maribor

Skrajšana firma: MALAWER, d.d., Švi-
ca, Podružnica MALAWER AG MARI-
BOR

Pravnoorg. oblika: podružnica

Sedež: Maribor, Prušnikova 44
Ustanovitelj: MALAWER, d.d., Butz-

berg 4922, Švica, Industrierstr. 12, vstop
15. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Konrad Peter, imenovan 15. 12. 1994,
Maribor, Prušnikova 44, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1995: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev, 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-19023

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03796 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MARKER, podjetje za izo-
braževanje, marketing, storitve in trgovi-
no, d.o.o., Vranji vrh 27, Sladki vrh, pod
vložno št. 1/04607/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v komanditno druž-
bo s temile podatki:

Matična št.: 5582814
Firma: MARKER VREČAR & Co.,

podjetje za izobraževanje, marketing, sto-
ritve in trgovino, k.d.

Skrajšana firma: MARKER VREČAR
& Co., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Mavrič Marjan, izstop

4. 7. 1994; Vrečar Simon, komplementar,
Maribor, Na Jelovcu 65, vstop 3. 7. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; komanditist, vstop
4. 7. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mavrič Marjan, razrešen 4. 7. 1994; di-
rektor Vrečar Simon, imenovan 3. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Cerkvenič Anastasija, imenovana 4. 7. 1994,
Maribor, Poštna ulica 1.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi (uvoz in izvoz); prevoz blaga in oseb
v domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu; storitve notranje in mednarodne špe-
dicije; zastopniški, posredniški, agencijski,
komisijski in komercialni posli, z domačimi
in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami v
prometu blaga in storitev; gostinske stori-
tve: gostinske storitve nastanitve-preno-
čišča, penzioni, hotel, storitve prehrane -
restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge
gostinske storitve - kavarne, točilnice in ba-
ri, dostava tople in hladne hrane ter pijače
na dom; turistične storitve: turistične agen-
cije, uradi, drugo turistično posredovanje,
poslovne storitve. prirejanje sejmov in raz-
stav in druge organizacijske storitve; druge
neomenjene storitve; proizvodnja: gradbe-
nega materiala: apna in sadre, cementa in
opeke in strešnikov, gradbenih predizdel-
kov in bitumenskih izdelkov, proizvodnja
in obdelava kamna, gramoza in peska, ža-
ganega lesa in plošč (furnir, panel plošče,
iverice...), končnih lesnih izdelkov: lesene-
ga pohištva, drugih končnih lesenih izdel-
kov, lesena embalaža, leseni stavbni ele-

menti, galanterija iz lesa in plute, zgotovlje-
nih tekstilnih izdelkov, trikotažnih predme-
tov (tkanine, perilo, oblačila...), tekstilne
konfekcije (perilo, izvzemši trikotažno, ob-
lačil), drugi tekstilni izdelki (prekrivala za
pod, klobuki...), usnja in krzna: težko usnje,
svinjsko usnje, drobnice in krzna; živilskih
proizvodov: kruha, testenin in peciva; kme-
tijska proizvodnja (poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo, živinoreja) in druge kmetij-
ske storitve, za rastlinsko proizvodnjo in
živinorejo; dejavnost gradbeništva: visoke,
nizke gradnje in hidrogradnje; inštalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu; izdelava,
popravila in vzdrževanje predmetov iz: le-
senih predmetov, tekstilnih predmetov,
predmetov iz usnja in gume, izdelava živil-
skih proizvodov; kruha in peciva, klanje ži-
vine in predelava mesa, raznovrstnih pro-
izvodov, predmetov iz plastičnih mas, pred-
metov iz papirja; osebne storitve in storitve
gospodinjstvom: frizerske, kozmetične, ma-
sažne, fotografske, čistilne...; storitve rekla-
me in ekonomske propagande; projektiranje
gradbenih objektov in drugo projektiranje;
gradbeni inženiring; urejanje zelenic in re-
kreacijskih površin, po naročilu; koopera-
cijski posli s področja registriranih dejav-
nosti z domačimi in tujimi fizičnimi in prav-
nimi osebami; raziskovalno - razvojne sto-
ritve (ekonomske in tehnične); reexport
posli; lohn posli.

Rg-19027

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00676 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa
MAMIT, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/06207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipov zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5649994
Osnovni kapital: 1,579.400,70 SIT
Ustanovitelji: Mati Milko, Maribor,

Borštnikova 22, vstop 27. 3. 1992, vložek
197.425,08 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mati Ivan, Maribor, Borštnikova 22, vs-
top 27. 3. 1992, vložek 592.275,26 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mati Magdalena,
Maribor, Borštnikova 22, vstop 27. 3. 1992,
vložek 592.275,26 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mati Suzana, Maribor, Borštniko-
va 22, vstop 27. 3. 1992, vložek 197.425,08
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Mati Magdalena, imenovana 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Mati Milko, imenovan 18. 4. 1994; pro-
kuristka Mati Suzana, imenovana 18. 4.
1994, prokurist Mati Ivan, imenovan 18. 4.
1994.

Rg-19120

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 3184/93 z dne
11. 2. 1994 v reg. vl. 1/8486-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo KOM-
MUNIO, podjetje za trgovino, inženiring
in storitve, d.o.o., Maribor: izstop družbe-
nikov: RAST-ing, d.o.o., Maribor, Ul. tal-
cev 15/I; LESK, d.o.o., Celje, Frankolovska
14/b; Cencept Rosa, d.o.o., Pesnica, Gra-
diška 218 in Sara Jezernik, Maribor, Ruška
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c. 11, ter pristop družbenika ULTRA, d.d.,
Pesnica, Gradiška 218; izbrisalo dosedanje-
ga v.d. direktorja Saro Jezernik in vpisalo
Zlatko Horvat, ki odslej zastopa podjetje
kot direktorica, brez omejitev.

Rg-19249

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04128 z
dne 29. 9. 1994 pod št. vložka 1/09281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5867452
Firma: PRIOM, podjetje za informaci-

je, oglaševanje in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Glavni trg 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PRIMOFIN, Razvojna

družba, d.d., Maribor, Glavni trg 4, vstop
23. 8. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Janko, imenovan 23. 8.
1994, Orehova vas, Prečna 2, Radizel, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: raziskovanje trga,
javnega mnenja; ekonomska propaganda;
posredništvo pri prodaji kmetijskih in tek-
stilnih surovin; posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin in podobno, posredništvo pri
prodaji lesa, gradbenega materiala; posred-
ništvo pri prodaji strojev, ladij, letal; po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih aparatov; posredništvo pri prodaji tek-
stila, usnjenih izdelkov; posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; po-
sredništvo pri prodaji drugih specialnih iz-
delkov; posredništvo pri prodaji raznovrst-
nega blaga; finančno posredništvo brez za-
varovalništva, skladov; drugo denarno po-
sredništvo; storitve finančnih trgov.

Rg-19281

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06674 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMOTEHNA, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Partizanska
cesta 3-5, Maribor, pod vložno št.
1/06251/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. . 5855730
Osnovni kapital: 1,508.168,10 SIT
Ustanovitelja: Breznik Mira in Breznik

Peter, oba iz Maribora, Šentiljska 13, vsto-
pila 8. 6. 1994, vložila po 754.084,05 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19350

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01791 z
dne 14. 12. 1994 pri subjektu vpisa PRA-
LIK, storitve pranja, likanja in šivanja,
d.o.o., pod vložno št. 1/03552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5478855
Osnovni kapital: 3,312.345,20 SIT

Ustanovitelj: Krnjić Ivan, Kidričevo, To-
varniška 6, vstop 15. 1. 1991, vložek
3,312.345,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19399

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05703 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MODULOR, atelje za arhi-
tekturo in oblikovanje, d.o.o., Koroška ce-
sta 61, Maribor, pod vložno št. 1/05188/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5883580
Osnovni kapital: 1,518.400 SIT
Ustanovitelj: Štampar Dejan, Maribor,

Koroška 61, vstop 28. 1. 1992, vložek
1,518.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19456

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02416 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BBT, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zimica 55 a, Mari-
bor, pod vložno št. 1/08460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5783011
Osnovni kapital: 1,507.686 SIT
Ustanovitelj: Fras Jožef, Maribor, Zimi-

ca 55 a, vstop 7. 2. 1994, vložek 1,507.686
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19477

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00591 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BENAJ, športni inženiring,
d.o.o., Hrastje 7, Pekre-Limbuš, pod vlož-
no št. 1/03692/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materilaom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogravanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 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 nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Družba sme opravljati v okviru dejavno-
sti pod šiframi: G/52.488 trgovino na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
razen trgovine z orožjem in strelivom;
K/74.12 računovodske in knjigovodske de-
javnosti, davčno svetovanje, ne sme pa
opravljati revizijske dejavnosti; K/74.14
podjetništvo in poslovno svetovanje, razen
arbitraže in posredovanja pri pogajanju med
managerji in delavci.

Rg-19519

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01418 z
dne 16. 12. 1994 pri subjektu vpisa BIL-
GRAF, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/04938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577454
Osnovni kapital: 1,541.403 SIT
Ustanoviteljica: Dušak Marija, Maribor,

Dvorakova 10/c, vstop 19. 12. 1991, vložek
1,541.403 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19532

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06519 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  THEATER  INGEENE-
RING, podjetje za projektiranje, vzdrže-
vanje in trgovina, d.o.o., Gospejna ulica
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10, Maribor, pod vložno št. 1/03445/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5461391
Firma: BOTUS, podjetje za projekti-

ranje, vzdrževanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BOTUS, d.o.o.
Sedež: Maribor, Majcigerjeva 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tukanj Božo, Maribor,

Majcigerjeva 11, vstop 18. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19539

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03325 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POLIGLOT, trgovina, izo-
braževanje in svetovanje, d.o.o., Letonje-
va 8, Maribor, pod vložno št. 1/03996/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5489547
Firma:  ENAJSTA  ŠOLA-ŠALA,  izo-

braževalno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ENAJSTA ŠOLA-ŠA-

LA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,903.000 SIT
Ustanoviteljica: Geršak Danica, Maribor,

Letonjeva 8, vstop 21. 3. 1991, vložek
1,903.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Geršak Danica, imenovana 21. 3.
1991, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Kuntu Matjaž, imenovan 6. 6. 1994, Ma-
ribor, Letonjeva 8.

Rg-19705

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04707 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa JERSEY, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljanska 107, Rače, pod vložno št.
1/05622/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5615119
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanoviteljica: Sivilotti Walda, Rače,

Ljubljanska 107, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,546.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19774

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02094 z
dne 21. 11. 1994 pri subjektu vpisa
INŽENIRSKI BIRO BALIČ, podjetje za
projektiranje in inženiring, d.o.o., pod
vložno št. 1/05790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5617073
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Balič Srečko, Maribor, An-

toličičeva 8, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19748

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06374 z dne 23. 5. 1995 pri

subjektu vpisa IMO BIRO, podjetje za
gradbeni inženiring, projektiranje in pro-
met z nepremičninami, d.o.o., Gregorči-
čeva 13, Maribor, pod vložno št.
1/08586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5773342
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 1,569.365 SIT
Ustanovitelja: Krajtner Bojan, Maribor,

Gregorčičeva 13, vstop 14. 6. 1993, vložek
1,477.365 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vodopivec Vladimir, Maribor, Prisojna 4,
vstop 27. 12. 1994, vložek 92.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi s: trgovina na drob-
no in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi v notranjem in zunanjetrgovin-
skem prometu.

Dejavnost se odslej glasi: izvajanje sve-
tovalnega, investicijskega in izvajalskega
inženiringa na področju izgradnje, prenove
in opreme stanovanjskih, poslovnih, indu-
strijskih in drugih objektov, visokogradnje
in nizke gradnje, vključno nabava in proda-
ja ali vgrajevanje investicijske opreme; iz-
vajanje gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del; izdelava kompletne tehnične in teh-
nološke dokumentacije za vse vrste visokih
in nizkih gradenj; izvajanje nadzora pri
gradnji, prenovi in vzdrževanju objektov;
gradnja in prenova objektov za trg; promet
z nepremičninami in posredovanje v pro-
metu z nepremičninami, oddajanje in posre-
dovanje pri oddajanju nepremičnin v najem,
cenitve nepremičnin; urejanje stavbnih zem-
ljišč po naročilu, izdelava in pridobivanje
investicijsko tehnične dokumentacije; izva-
janje nalog upravitelja po stanovanjskem za-
konu (28. člen); ekonomske, organizacijske
in tehnične storitve, finančni inženiring; tr-
govina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu; zastopanje tujih
firm v prometu blaga in storitev; investicij-
ska dela v tujini.

Rg-19866

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02304 z dne 24. 1. 1995 pri
subjektu vpisa NOMADIS, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Starše 31, Star-
še, pod vložno št. 1/03099/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5438675
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ferjan Jani, Starše, Starše

31, vstop 28. 9. 1990, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19877

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06367 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa N IN D, trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Mali Beo-
grad 1, Ruše, pod vložno št. 1/07366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5851394
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Djurovič Veselin, vstop

2. 4. 1992 in Djurovič Štefka, vstop 5. 12.
1994, oba iz Ruš, Ruške čete 5, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Djurovič Veselin, imenovan 2. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Djurovič Štefka, imenovana 5. 12. 1994.

Rg-19897

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03996 z
dne 30. 9. 1994 pod št. vložka 1/09284/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5862981
Firma: OBLAČILA-UNIFORME, druž-

ba za tekstilno proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: OBLAČILA-UNIFOR-
ME, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Vrablova ulica 34
Osnovni kapital: 1,500.032 SIT
Ustanovitelj: Pintarič Viktor, Maribor,

Vrablova 34, vstop 25. 7. 1994, vložek
1,500.032 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pintarič Viktor, imenovan 25. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
proizvodnja zgotovljenih tekstilnih izdel-
kov; proizvodnja trikotažnih predmetov;
proizvodnja tekstilne konfekcije; proizvod-
nja drugih tekstilnih izdelkov; izdelava in
popravilo tekstilnih predmetov in predme-
tov iz usnja; trgovina na drobno in debelo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgo-
vinske storitve: agencijske storitve, posred-
niške storitve, zastopniške storitve, storitve
ekonomske propagande in reklame; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
posredovanje v prometu blaga in storitev s
tujino; zastopanje podjetij v prometu blaga
in storitev doma in v tujini; kooperacija iz
vseh registriranih dejavnosti.

Rg-19885

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01495 z
dne 20. 12. 1994 pri subjektu vpisa
NENO-FASHION, proizvodno in trgov-
sko podjetje, export-import, d.o.o., pod
vložno št. 1/02874/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5414466
Osnovni kapital: 3,204.000 SIT
Ustanovitelj: Protič Nenad, Maribor,

Ljubljanska 64, vstop 29. 8. 1990, vložek
3,204.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19901

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04883 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa OCEAN, podjetje za gospodar-
sko svetovanje in splošne storitve, d.o.o.,
Ulica Mihe Zidanška 7, Pekre-Limbuš, pod
vložno št. 1/06835/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678943
Firma: OCEAN, podjetje za software

in CAD, d.o.o.
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesniška

20/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kocbek Janko, izstop 12. 12.

1994; Habjanič Danica, izstop 12. 12. 1994;
Bedenik Branko, Maribor, Gosposvetska 27,
vstop 12. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocbek Janko, razrešen 12. 12. 1994;
direktor Bedenik Branko, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-19925

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05733 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ORODMARKET, podjetje
za opravljanje trgovske dejavnosti na de-
belo in drobno, komisijskih poslov in po-
sredovanja, d.o.o., Spodnja Ložnica 6,
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/01396/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, priimka družbenice, priimka in ti-
pa zastopnice in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5322146
Osnovni kapital: 1,852.000 SIT
Ustanoviteljica: Grager Valentina, Sloven-

ska Bistrica, Cigonca 23, vstop 7. 11. 1989,
vložek 1,852.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Motaln Gvido, izstop 20. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grager Valentina, imenovana
20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19933

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01598 z
dne 25. 5. 1994 pod št. vložka 1/04491/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5534224

Firma: SAMBA, podjetje za posredo-
vanje in zastopanje, d.n.o.

Skrajšana firma: SAMBA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Bresterniška 225
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Križnik Josip, vstop 2. 12.

1991 in Križnik Margit, vstop 10. 4. 1994,
oba iz Maribora, Bresterniška 225, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Križnik Josip, imenovan 2. 12. 1991;
družbenica Križnik Margit, imenovana
10. 4. 1994.

Rg-19955

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04674 z dne 31. 1. 1995 pod
št. vložka 1/09422/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Firma: SANTECH, družba za medna-
rodno trgovino in zastopstva, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Osnovni kapital: 500.000 SIT,
Ustanoviteljica: Ovsenik Marija, Ljublja-

na, Staničeva 31/a, vstop 22. 6. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19956

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01920 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa STILUS, podjetje za pro-
jektiranje, svetovanje in izobraževanje,
d.o.o., Vojašniška 10, Maribor, pod vlož-
no št. 1/04307/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518644
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Borec Igor in Marn Borec

Vesna, oba iz Maribora, Vojašniška 10,
vstopila 2. 8. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19999

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06334 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje za mednarodni
transportni inženiring SPEDIMEX,
d.o.o., Ulica Arnolda Tovornika 17, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02450700 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in družbenikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5389313
Firma: SPEDIMEX, podjetje za med-

narodni transportni inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Babošek Ljubomir, Maribor,

Ulica Arnolda Tovornika 17, vstop 1. 2. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jurca Marianne, izstop 20. 12. 1994.

Rg-20081

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02535 z dne 16. 2. 1995 pri

subjektu vpisa SOKOL, podjetje za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa in
rekreacije, trgovine in gostinstvo, d.o.o.,
Ulica Arnolda Tovornika 15, Maribor,
pod vložno št. 1/02287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5369932
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Piletič Tonček, Maribor,

Ulica Arnolda Tovornika 15, vstop 30. 5.
1990, vložek 1,515.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: kampi in
druge prehodne nastanitve.

Dejavnost družbe se odslej glasi: izdela-
va športnih programov za rekreativce in vr-
hunske športnike, vseh starosti; izdelava
razvojnih projektov za športne organizaci-
je, športne panoge in zveze ter za ostale
udeležence v športni sferi; organizacija
športnih prireditev; organizacija potovanj, z
ogledom športnih tekem in prireditev na
mednarodnem nivoju; organizacija in izva-
janje športnih storitev na področju športne
rekreacije in selektivno vrhunskega športa;
organizacija športnih priprav za ekipe in
posameznike; svetovanje pri gradnji šport-
nih objektov; vodenje finančnega knjigo-
vodstva za športne organizacije, zveze in
ostale udeležence; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi izdelki; gostinske sto-
ritve; kampi in druge prehodne nastanitve.

Družba opravlja naslednje zunanjetrgo-
vinske dejavnosti: uvoz in izvoz neživilskih
izdelkov; zastopanje tujih firm; posredova-
nje v prometu blaga in storitev; organizacija
potovanj in ogledov športnih tekem in pri-
reditev.

Rg-20184

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06809 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VIANA, podjetje za oprav-
ljanje in posredovanje storitev, d.o.o., Na
prehodu 3, Maribori, pod vložno št.
1/02129/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5365473
Firma: VIANA, družba za opravljanje

in posredovanje storitev, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljici: Lovrec Viktorija, vstop

10. 3. 1990 in Lovrec Tatjana, vstop 2. 6.
1993, obe iz Maribora, Na prehodu 3, vloži-
li po 753.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lovrec Tatjana, imenovana 2. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Lovrec Viktorija, imenovana 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20509

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00876 z
dne 28. 11. 1994 pri subjektu vpisa B & Ž,
podjetje za design in trgovino, d.o.o., pod
vložno št. 1/07305/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5789354
Sedež: Ruše, Vorohova 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Vene Jana, Maribor, Bo-

rova vas 16, vstop 25. 3. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18379

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01737 z
dne 16. 6. 1994 pri subjektu vpisa ELING,
tovarna stikalnih naprav, d.o.o., Šentilj-
ska 49, pod vložno št. 1/03678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča s temile podatki:

Matična št.: 5471770
Firma: TOVARNA STIKALNIH

NAPRAV - ELING, d.o.o.
Skrajšana firma: TSN - ELING, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lisja Rajko, razrešen 31. 5. 1994; di-
rektor Jarc Pavel, Maribor, Zokarjeva 20,
imenovan 1. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-22105

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05525 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa IMPOL SERVIS, podjetje
za opravljanje servisnih dejavnosti, d.o.o.,
Partizanska 38, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/03881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti,
omejitev zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482593
Ustanovitelj: IMPOL, industrija metal-

nih polizdelkov, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, vstop 25. 3. 1991, vložek
3,512.983,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smolar Rudolf, imenovan 9. 12. 1994,
Slovenska Bistrica, Borisa Kraigherja 43,
lahko posle glede razpolaganja z nepremič-
ninami, njihovim delom ali o obremenitvi
nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po
naravi podobnih drugih poslov, sklene le na
podlagi predhodnega soglasja organa uprav-
ljanja ustanovitelja. Organ upravljanja usta-
novitelja lahko s posebnim sklepom veže
sklenitev posameznih vrst poslov na svoje
predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 75252 Poklicno in prostovoljno ga-
silstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
92512 Dejavnost arhivov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-22106

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03039 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa INTER FOOD, družbena
prehrana, gostinstvo, turizem, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ptujska cesta 184, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01451/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5337283
Osnovni kapital: 8,263.131 SIT
Ustanovitelja: Vamberger Mirko in Vam-

berger Vasilija, oba s Ptuja, Prečna pot 10,
vstopila 18. 1. 1990, vložila po 4,131.565,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Vamberger Mirko, imenovan 18. 1. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vamberger Vasilija, imenovana 9. 6. 1994;
prokuristka Vamberger Maja, imenovana 9. 6.
1994, Ptuj, Ulica 5. prekomorske brigade 3.

Rg-22107

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06759 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpista TETRA GRADNJE, pod-
jetje za gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Koroška cesta 118, Maribor, pod vložno
št. 1/07460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5846293
Sedež: Maribor, Terčeva ulica 63
Osnovni kapital: 1,514.413 SIT
Ustanovitelj: TETRA, podjetje za glo-

balni inženiring, d.o.o., Maribor, Terčeva
ulica 63, vstop 1. 12. 1993, vložek 1,514.413
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizjak Ivan, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Leskovar Darko, imenovan 29. 12.
1994, Maribor, Terčeva ulica 63, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-22108

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05987 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AJDA, podjetje za organi-
ziranje pridelave, proizvodnje in prodaje
polnovrednih živil, d.o.o., Glavni trg 23,
Maribor, pod vložno št. 1/01078/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, tipa zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5298245
Firma: AJDA, polnovredna živila,

d.o.o.
Skrajšana firma: AJDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Gorazd, Maribor,

Ulica heroja Vojka 39, vstop 12. 12. 1989,
vložek 860.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrič Miroslav, Maribor, Klinetova
ulica 8, vstop 12. 12. 1989, vložek 860.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lesjak Gorazd, imenovan 12. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Pe-
trič Miroslav, imenovan 27. 12. 1994.

Rg-22112

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06616 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AJA, družba za prodajo in
distribucijo, d.n.sol.o., Pasterkova ulica
3, Maribor, pod vložno št. 1/02164/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-

vanje družbe z neomejeno solidarno odgo-
vornostjo v družbo z omejeno odgovornost-
jo s temile podatki:

Matična št.: 5372470
Firma: AJA, družba za prodajo in di-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kumperščak Tatjana, iz-

stop 29. 12. 1994; Kumperščak Maja, Anka-
ran, Regentova 3, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kumperščak Maja, imenovana
29. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22116

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06259 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ARCUS, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Rad-
vanjska cesta 91, Maribor, pod vložno št.
1/08285/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5763410
Osnovni kapital: 1,527.136,50 SIT
Ustanovitelj: Palčec Vladimir, Maribor,

Radvanjska cesta 91, vstop 12. 5. 1993, vlo-
žek 1,527.136,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22117

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06617 z dne 3. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AJA CENTER, podjetje za
trgovino in organizacijo prireditev, d.o.o.,
Pasterkova ulica 3, Maribor, pod vložno
št. 1/07069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
tipa zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690412
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AJA, družba za prodajo in

distribucijo, d.n.sol.o., Maribor, Pasterkova
ulica 3, vstop 15. 6. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kumperščak Maja, imenovana
29. 12. 1994, Ankaran, Regentova ulica 3,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22123

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06495 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa BIROMATIK, d.o.o., Ulica
I. Internacionale 22, Maribor, pod vložno
št. 1/01139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, zastopnikov, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5310393
Firma: BIROMATIK, podjetje za ra-

čunalniško obdelavo podatkov, d.o.o.
Skrajšana firma: BIROMATIK, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Sever-

ja 16
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
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Ustanovitelji: Jeler Miran, Maribor, I.
Internacionale 22, vstop 22. 11. 1989, vlo-
žek 1,486.000 SIT, odgovornost. ne odgo-
varja; Pivka Marjan, Maribor, Turnerjeva
26, vstop 22. 11. 1989, vložek 16.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeler Miran, imenovan 22. 11. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Pivka Marjan, razrešen 20. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev, 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7210 Sveto-
vanje 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; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji orožja in streliva;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-22125

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00337 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BUSALES, izvozno-uvozno
trgovsko, gostinsko, storitveno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Prepolje 44, Star-
še, pod vložno št. 1/06974/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694078
Firma: BUSALES, izvozno-uvozno tr-

govsko podjetje, gostinsko in proizvodno
podjetje, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,520.098,60 SIT
Ustanovitelja: Bauman Sonja, izstop

20. 3. 1995; Popovič Marija, Maribor, Du-
pleška cesta 232 in Popovič Milorad, Mari-
bor, Dupleška cesta 232/h, oba vstopila
20. 3. 1995, vložila po 760.049,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bauman Sonja, razrešena 20. 3. 1995;
direktorica Popovič Marija, imenovana 20. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Popovič Milorad, imenovan 20. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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.; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne 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;
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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem.

SLOVENJ GRADEC

Rg-152

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04424 z dne 13. 10. 1995
pri subjektu vpisa DOMIT, trgovsko pod-

jetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., sedež: Trg 4. julija 55, Dravograd,
pod vložno št. 1/01447/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5318912
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ognjanovič Dragoslav,

Dravograd, Trg 4. julija 55, vstop 8. 1. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “Podjet-
niško in poslovno svetovanje” se izpusti “ar-
bitraža in posredovanje v pogajanjih z ma-
nagerji in delavci.”

Rg-153

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06147 z dne 27. 12.
1995 pri subjektu vpisa HERAL, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Stari trg 162/a, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/05704/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5634750
Osnovni kapital: 2,089.000 SIT
Ustanovitelj: Herman Alojz, Slovenj

Gradec, Stari trg 162/a, vstop 29. 1. 1992,
vložek 2,089.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom, 55302 Dejavnost
okrepčevalnic.

Rg-154

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06485 z dne 5. 1. 1996
pri subjektu vpisa KO-TRADE, trgovina,
proizvodnja, zastopanje, storitve, d.o.o.,
sedež: Mariborska cesta 137, Dravograd,
pod vložno št. 1/02478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov in dejavno-
sti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5395089
Sedež: Šentjanž pri Dravogradu,

Otiški vrh 25/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kolenbrand Marjan, Med-

vode, Škofjeloška 17, in Kolenbrand Boris,
Dravograd, Mariborska cesta 137, vstopila
11. 4. 1990, vložila po 150.000 SIT ter
STUGEBA Gerust-Container-Stahlbau Ge-
sellschaft m.b.H., Wolfsberg, Avstrija, vsto-
pil 13. 11. 1994, vložil 1,200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah” se izpusti “z orožjem
in strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.14
“Podjetniško in poslovno svetovanje” pa se
izpusti “arbitraža in posredovanje v pogaja-
njih med managerji in delavci”.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Pravkar izšlo!

SODNE TAKSE
ODVETNIŠKA TARIFA
NOTARSKA TARIFA

Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo je treba na sodišču plačati takso
v višini 5.000 točk. Za vpis ustanovitve delniške družbe v sodni register znaša taksa 15.000
točk, za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo pa 7.000 točk. To je le nekaj
novosti oziroma podražitev sodnih storitev, ki so jih prinesle spremembe in dopolnitve
zakona o sodnih taksah. Na sodiščih jih obračunavajo  od 5. avgusta 1996 dalje, v knjižici
pa so vse novosti v prečiščenem besedilu zakona o sodnih taksah posebej poudarjene.

Poleg odvetniške tarife v tej knjižici, ki je izšla v Zbirki predpisi, objavljamo tudi
prečiščeno besedilo notarske tarife, saj je Notarska zbornica Slovenije 13. aprila letos
določila nove cene za nekatera notarska opravila. Ker pa tudi pravdanje na delovnih
sodiščih v glavnem ni več zastonj,  so povzete tudi tiste določbe zakona o delovnih in
socialnih sodiščih, ki govorijo o obračunavanju sodnih taks.

Cena 1260 (10370)


