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Sodni register

CELJE

Rg-30529

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04507 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BIM, inženiring, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Rogaška Slatina, Ki-
dričeva 27a, sedež: Kidričeva 27a, Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/04964/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti, druž-
benika in zastopnika ter povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5851513
Firma: GIC CAJZEK, gradbeništvo, iz-

vajanje in inženiring, d.o.o., Rogatec
Skrajšana firma: GIC CAJZEK, d.o.o.,

Rogatec
Sedež: Rogatec, Sv. Florjan 120
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelja: Šverko Bruno, izstop 16. 6.

1994; Cajzek Ivan, Rogatec, Sv. Florjan
121, vstop 16. 6. 1994, vložek 1,780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šverko Bruno, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Cajzek Ivan, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, kot po-
slovodja.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi: izvajanje in organiziranje
vseh vrst del v gradbeništvu, zlasti visokih
in nizkih gradenj, hidrogradenj, adaptacij,
popravil gospodarskih, stanovanjskih in dru-
gih stavb ter instalacijskih, zaključnih in
obrtnih gradbenih del; gradbeni inženiring;
izvedbeni inženiring na področju notranje
opreme; proizvodnja gradbenega materiala;
projektiranje in sorodne tehnične storitve;
storitve nadzora pri gradnji objektov viso-
kih in nizkih gradenj; posredovanje blaga in
storitev v trgovini na debelo in drobno (za-
stopniške, agencijske, posredniške, komi-
sijske, storitve blagovnih borz, tržnic, fran-
šizing – franchising); prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu doma in v tujini;
špedicija doma in v tujini.

Naslednje dejavnosti se brišejo: varnost-
ni inženiring, svetovanje na področju po-
žarne varnosti; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; gostinske storitve
prehrane; druge gostinske storitve, trgovina
na debelo in drobno živil in neživilskih pro-
izvodov vseh trgovskih strok; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem prometu; polje-
delstvo; živinoreja in predelava mesa; vrt-
narstvo; sadjarstvo; vinogradništvo in kle-

tarstvo; cvetličarna; proizvodnja kruha in
peciva; uvoz in izvoz živil in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; prevoz
blaga v mednarodnem cestnem prometu.

Rg-30538

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00101 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AUREA, kovinsko predelo-
valno podjetje, p.o., Celje, Kersnikova 17,
sedež: Kersnikova 17, Celje, pod vložno
št. 1/00570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega pre-
oblikovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, osnov-
ni kapital, ustanovitelje in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048486
Firma: AUREA, kovinsko predeloval-

na industrija, delniška družba
Skrajšana firma: AUREA, d.d., Celje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 88,404.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
8,840.000 SIT, Sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 15, vložil 8,840.000 SIT, Sklad
RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 17,681.000 SIT, delavci na podlagi
notranjega odkupa, vložili 35,362.000 SIT,
delavci na podlagi interne razdelitve, vloži-
li 17,681.000 SIT – vstopili 21. 9. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Podbregar Sta-
ne, Jeršič Božo, Ojsteršek Marjan, Gruškov-
njak Štefan in Vuga Marjan, vstopili 21. 9.
1994.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2753 Litje
lahkih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. 130/0175/94 –
TP z dne 23. 1. 1995.

Rg-30540

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01070 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OKOLUS, d.o.o., oblikova-
nje, Podsreda, sedež: Podsreda, Podsre-
da, pod vložno št. 1/00875/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-

novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo družbenikov in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5310121
Osnovni kapital: 1,777.732 SIT
Ustanovitelji: Božiček Jože, Kozje 98,

vložil 780.424 SIT, Bovha Jože, Podčetr-
tek, Sela 13, vložil 462.210 SIT, in Rozman
Jože, Idrija, Ul. IX. korpusa 10, vložil
355.547 SIT, ki so vstopili 1. 12. 1989, ter
Božiček Igor, Kozje 18a, vložil 85.331 SIT,
in Filipančič Alojz, Velenje, Lipa 25, vložil
94.220 SIT, ki sta vstopila 18. 4. 1994 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-30593

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00936 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa M & M Co., podjetje za
proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovi-
no, organizacijo in marketing, d.o.o., Pla-
nina pri Sevnici, Planina 43a, sedež: Pla-
nina 43a, Planina pri Sevnici, pod vložno
št. 1/01294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe z novimi vložki, spre-
membo družbenikov, firme in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5420806
Firma: RUBICO TRADE, Zastopanje

in trgovina, d.o.o., Planina pri Sevnici,
Planina 43a

Skrajšana firma: RUBICO TRADE,
d.o.o., Planina pri Sevnici

Osnovni kapital: 1,502.458,40 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Marko, Celje, Cesta

na Dobrovo 99, vstopil 29. 12. 1989, in Rajh-
Špan Valentina, Planina pri Sevnici, Planina
39/a, vstopila 18. 4. 1994, vložila po
751.229,20 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 opravlja
družba vse dejavnosti, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-30619

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00992 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
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jektu vpisa HAPPY HOLLIDAYS, turi-
stično podjetje, d.o.o., Žalec, sedež: Titov
trg 5b, Žalec, pod vložno št. 1/05202/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in povečanja osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5713978
Sedež: Žalec, Mestni trg 5/b
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Korbar Nives, Žalec,

Čopova 2, vstop 22. 1. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30629

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01311 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MULTI VIDEO FILM
SHOW, Salon galanterije za intimno ne-
go, d.o.o., Trubarjeva 57c, Celje, sedež:
Trubarjeva 57/c, Celje, pod vložno št.
1/05407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5399505
Firma: MULTI VIDEO FILM SHOW,

Salon galanterije za intimno nego, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTI VIDEO FILM

SHOW, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rezec Silvo, Celje, Cesta

na Ostrožno 93, vstop 22. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30907

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01135 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KERAMIK, podjetje za in-
stalacijska in završna dela v gradbeniš-
tvu, d.o.o., Lava 1, Celje, sedež: Lava 1,
Celje, pod vložno št. 1/01559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 1,574.713 SIT
Ustanovitelj: Antloga Matjaž, Žalec,

Aškerčeva 1, vstop 21. 4. 1990, vložek
1,574.713 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30908

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01112 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BEAM, projektiranje, iz-
vedba, nadzor, d.o.o., Celje, sedež: Kaju-
hova 9, Celje, pod vložno št. 1/02740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v k.d., spremembo firme,
sedeža, družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5339871
Firma: ALEKSANDRA LEŠEK – BE-

AM, projektiranje, izvedba, nadzor, k.d.
Skrajšana firma: ALEKSANDRA LE-

ŠEK – BEAM, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Celje, Na otoku 6
Ustanovitelja: Lešek Aleksandra, Celje,

Na otoku 6, vstop 20. 4. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Lešek Du-
šan, Celje, Kajuhova 9, izstop 20. 4. 1994,

in ponovni vstop 20. 4. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešek Dušan, razrešen 20. 4. 1994;
družbenica Lešek Aleksandra, vpisana
20. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
kot komplementarka.

Rg-30911

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04874 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRČA, d.o.o., podjetje za
trgovino, intelektualno in storitveno de-
javnost, Škvarčeva 10, Celje, sedež:
Škvarčeva 10, Celje, pod vložno št.
1/03965/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, družbenikov in za-
stopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5619319
Firma: JURONA, družba za trgovino

in trženje intelektualnih storitev, d.o.o.,
Celje

Skrajšana firma: JURONA, d.o.o., Ce-
lje

Sedež: Celje, Ulica XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jurko Bojan, vstopil

26. 3. 1992, in Jurko Karmen, vstopila
13. 12. 1994, oba iz Celja, Škvarčeva 10,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurko Karmen, imenovana 13. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejvnosti; 9262
Dejavnosti marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12. opravlja
družba vse dejavnosti, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-30926

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01132 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ARTECO, projektiranje,
inženiring, zastopstvo in trgovina, d.o.o.,
Gregorčičeva 10, Žalec, sedež: Gregorči-

čeva 10, Žalec, pod vložno št. 1/02856/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5495229
Osnovni kapital: 1,755.000 SIT
Ustanovitelja: Dolar Nada, izstop 19. 4.

1994; Tratnik Rastislav, Žalec, Gregorčiče-
va 10, vstop 23. 11. 1990, vložek 1,755.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30930

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03454 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Pre-
šernova 10, sedež: Prešernova 10, Vele-
nje, pod vložno št. 1/01725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5025923
Dejavnost se razširi za: računovodske in

knjigovodske dejavnosti, finančno in raču-
novodsko svetovanje.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in na drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki vseh trgovskih strok; finančni,
razvojni, tržni in informacijski inženiring;
računovodske in knjigovodske dejavnosti;
finančno in računovodsko svetovanje; grad-
beni inženiring; menjalniški posli; prevoz
blaga v cestnem prometu; skladiščenje in
skladiščne storitve.

Rg-30959

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03040 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MODENTON, Podjetje za
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah, sedež: Šmarje pri Jelšah 157,
Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/05000/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, firme,
sedeža, zastopnikov in dejavnosti, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5855462
Firma: P & R ROGAŠKA, Proizvod-

nja embalaže in zamaškov, d.o.o.
Sedež: Rogaška Slatina, Kidričeva 35
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Kolar Vladimir, Kumber-

ger Majda, Gajšek Jelka, Jančič Zora in Pre-
log Ana, izstopili 27. 6. 1994; Rogaški vrel-
ci, d.o.o., proizvodnja mineralne vode in
brezalkoholnih pijač, Rogaška Slatina, Ki-
dričeva 35, vložili 735.490 SIT, in PLUTO,
dioničko društvo za proizvodnju metalnih
zatvarača i plutenih proizvoda, Zagreb,
Kneza Ljudevita Posavskog 48, vložil
765.510 SIT – vstopili 27. 6. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gajšek Jelka, razrešena 1. 7. 1994;
direktor Belej Andrej, Rogatec št. 190, ime-
novan 1. 7. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 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.; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12. opravlja
družba vse dejavnosti, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-30970

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01698 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa PINING, trgovina in storitve,
d.o.o., Šempeter 120, Šempeter, sedež:
Šempeter 120, Šempeter, pod vložno št.
1/02523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. ter spre-
membo družbenikov, zastopnikov, firme s
temile podatki:

Matična št.: 5466580
Firma: PINTER & PINTER, trgovina

in storitve, PINING, d.n.o.
Skrajšana firma: Pinter & Pinter, PI-

NING, d.n.o.
Ustanovitelja: Pinter Stanislav, izstopil

in ponovno vstopil 22. 4. 1994, in Pinter
Jožica, vstopila 22. 4. 1994, oba iz Šempe-
tra v Savinjski dolini, Šempeter 120, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pinter
Stanislav, razrešen 22. 4. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ter družbenica
Pinter Jožica, imenovana 22. 4. 1994, zasto-
pata družbo brez omejitev, posamično.

Rg-30972

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01095 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROCOM, računalniški in-
ženiring, d.o.o., Levec 56, Petrovče, se-
dež: Levec 56, Petrovče, pod vložno št.

1/00695/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, poslovnih dele-
žev in zastopnikov ter povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5291992
Firma: EUROCOM, računalniški inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROCOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,396.000 SIT
Ustanovitelja: Klinc Vitomir, vstopil

25. 9. 1989, in Klinc Cirila, vstopila 31. 8.
1990, oba iz Petrovč 231, vložila po
2,698.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klinc Vitomir, ki od 20. 4. 1994 zastopa
družbo brez omejitev, posamično, in Klinc
Cirila, ki od 20. 4. 1994 zastopa družbo
brez omejitev, posamično kot pomočnica
direktorja.

Rg-30980

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04815 z dne 17. 11. 1995 pod št.
vložka 1/06436/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča samostojnega podjetnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5884551
Firma: ŠTEFAN STRAŠEK, MESA-

RIJA STRAŠEK, s.p., Stari trg 11, Slo-
venske Konjice

Skrajšana firma: ŠTEFAN STRAŠEK,
MESARIJA STRAŠEK, s.p., Slovenske
Konjice

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: Slovenske Konjice, Stari trg 11
Ustanovitelj: Strašek Štefan, Slovenske

Konjice, Celjska cesta 1, vstop 30. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln.

Rg-30981

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01956 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa K2 TRADE, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, sedež: Dobrava 3a, Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/05433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5761620
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krivec Stanislav, Sloven-

ske Konjice, Dobrava 3/a, vstop 26. 1. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31000

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02138 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FARKAŠ COMPANY, pro-
izvodnja in distribucija izdelkov, d.o.o.,

Dobrna, Dobrna 3/d, sedež: Dobrna 3/d,
Dobrna, pod vložno št. 1/05170/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o. ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5745977
Firma: FARKAŠ IN FARKAŠ, pro-

izvodnja in distribucija izdelkov, d.n.o.,
Dobrna 3/d, Dobrna

Skrajšana firma: FARKAŠ IN FAR-
KAŠ, d.n.o., Dobrna 3/d, Dobrna

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Farkaš Matjaž in Farkaš
Ivan, oba iz Dobrne 3/d, izstopila in ponov-
no vstopila 16. 5. 1994, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Far-
kaš Matjaž in Farkaš Ivan, razrešena 16. 5.
1994 kot direktorja in imenovana za druž-
benika, zastopata družbo brez omejitev, po-
samično.

Rg-31003

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01065 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VRT IN SAD, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Petrovče, sedež:
Kasaze 8b, Petrovče, pod vložno št.
1/04109/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanja d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in tipa zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5757100
Firma: NAPOTNIK & NAPOTNIK,

proizvodnja in trgovina VRT IN SAD,
d.n.o.

Skrajšana firma: NAPOTNIK & NA-
POTNIK – VRT IN SAD, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Napotnik-Safran Tanja in
Napotnik Simon, oba iz Petrovč, Kasaze 8/b,
izstopila in ponovno vstopila 19. 4. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Na-
potnik-Safran Tanja, razrešena 19. 4. 1994
kot direktorica in imenovana za družbenico,
in družbenik Napotnik Simon, imenovan
19. 4. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev, posamično.

Rg-31004

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01973 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MARK TRADE, transport
in trgovina, d.o.o., Škofja vas, Začret n.h.,
sedež: Začret n.h., Škofja vas, pod vložno
št. 1/04623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5740355
Osnovni kapital: 1,624.557 SIT
Ustanovitelja: Lednik Marko, Stranice

68/b, in Lednik Stanislava, Celje, Škapinova
12, vstopila 14. 4. 1992, vložila po 812.278,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31071

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01645 z dne 20. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa UJI, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Celje, Okrogarjeva 5, sedež:
Okrogarjeva 5, Celje, pod vložno št.
1/04252/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, družbenikov in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5875897
Firma: FEDERCOM, proizvodnja in

storitve, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: FEDERCOM, d.o.o.,

Celje
Sedež: Celje, Cesta v Trnovlje 7
Osnovni kapital: 2,442.642 SIT
Ustanovitelja: Ferk Marjan, Celje, Okro-

garjeva 5, vstop 16. 2. 1994, vložek
2,442.642 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Urbancl Jožef, izstop 28. 4. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Urbancl Jožefu, ki je bil razrešen
28. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: kovinsko predeloval-
na dejavnost; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; trgovina na debelo in drobno
živil in neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok; posredništvo in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; prevoz blaga v cest-
nem prometu; gostinske storitve prehrane;
druge gostinske storitve; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; posred-
niški, agencijski, zastopniški, komercialni,
komisijski in špediterski posli v prometu
blaga in storitev; prevoz blaga v cestnem
prometu; storitve ekonomske propragande;
proizvodnja strojev in naprav.

Rg-31076

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02293 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa OPKO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Cesta na Roglo 11/e, Zrače,
sedež: Cesta na Roglo 11/e, Zreče, pod
vložno št. 1/06119/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega vložka in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5850355
Osnovni kapital: 1,504.530 SIT
Ustanovitelja: Kotnik Bernarda, vstopila

8. 7. 1993, in Kotnik Srečko, vstopil 8. 5.
1994, oba iz Zreč, Cesta na Roglo 17/c,
vložila po 752.265 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-34855

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01725 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa VEKOL, proizvodnja, trgovina, sto-
ritve in prevozništvo, d.o.o., Rečica ob Sa-
vinji 82, sedež: Rečica ob Savinji 82, Reči-
ca ob Savinji, pod vložno št. 1/03453/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5600413
Osnovni kapital: 1,529.596 SIT
Ustanoviteljica: Veninšek Nevenka, Re-

čica ob Savinji 82, vstop 25. 11. 1991, vlo-

žek 1,529.596 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Veninšek Jože, Rečica ob Savinji 82,
imenovan 25. 5. 1994.

Rg-34859

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03349 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MAKOM, Trgovina in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Šaleška 15, Vele-
nje, pod vložno št. 1/04738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5757622
Firma: PSC PRAPROTNIK, Prodajno

servisni center, d.o.o.
Skrajšana firma: PSC PRAPROTNIK,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 2874

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 7. 1994.

Rg-34866

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01764 z dne 8. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa RIC, trgovina in intelektualne
storitve, d.o.o., Celje, Vrunčeva 20, sedež:
Vrunčeva 20, Celje, pod vložno št.
1/02027/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5412943
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Knep Mihael, Celje, Vrun-

čeva 20, vstop 9. 2. 1994, vložek 1,506.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34870

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01040 z dne 1. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTO ŠOLA MAZZONI, izo-
braževalno in prevozno podjetje, d.o.o.,
Petrovče 250, sedež: Petrovče 250, Petrov-
če, pod vložno št. 1/01038/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in sedeža družbe ter povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5321433
Firma: AVTO ŠOLA MAZZONI, pre-

vozi in špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ŠOLA MAZ-

ZONI, d.o.o.
Sedež: Žalec, Mestni trg 7
Osnovni kapital: 3,614.000 SIT
Ustanovitelj: Mazzoni Ivan, Petrovče

250, vstop 13. 2. 1990, vložek 3,614.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34875

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01319 z dne 15. 12. 1995 pri

subjektu vpisa LIPEX, Proizvodno, trgo-
vinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Pod-
četrtek 117, Podčetrtek, sedež: Podčetr-
tek 117, Podčetrtek, pod vložno št.
1/04132/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5705401
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lipošek Franc, Podčetrtek

117, vstop 24. 3. 1992, vložk 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34886

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00841 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa LEDAS, podjetje za predelavo
in prodajo mesnih izdelkov, d.o.o., Šent-
jur pri Celju, sedež: Proseniško 3, Šent-
jur pri Celju, pod vložno št. 1/04662/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5666759
Firma: LEDAS, podjetje za predelavo

in prodajo mesnih izdelkov, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: LEDAS, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Trnoveljska c. 12
Osnovni kapital: 2,012.000 SIT
Ustanovitelja: Poteko Zoran, vstopil

30. 6. 1992, in Poteko Aleksandra, vstopila
18. 8. 1993, oba iz Celja, Malgajeva 2, vlo-
žila po 1,006.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-34889

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01161 z dne 1. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEROP, podjetje za meritve,
regulacije, ogrevanje in procesing, d.o.o.,
Bodrež b.b., Grobelno, sedež: Bodrež b.b.,
Grobelno, pod vložno št. 1/02802/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5491703
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žohar Karl, Celje, Čopova

ulica 23, vstop 6. 3. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34894

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02219 z dne 8. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARVEL, marketing, zasto-
panje, svetovanje, d.o.o., Velenje, Karde-
ljev trg 1, sedež: Kardeljev trg 1, Velenje,
pod vložno št. 1/05513/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5754801
Osnovni kapital: 1,514.919 SIT
Ustanovitelj: Jakopanec Ivan, Velenje,

Kardeljev trg 1, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,514.919 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34922

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01517 z dne 11. 12. 1995 pri
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subjektu vpisa ZALOŽBA ZNAMENJE –
izdajateljsko, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Petrovče, sedež: Petrovče 199,
Petrovče, pod vložno št. 1/02557/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novim vložkom in
iz sredstev družbe ter spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5463483
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Arzenšek Ivan, Petrovče

199, vstop 6. 2. 1991, vložek 1,501.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednje dejavnosti: trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami živilskega in ne-
živilskega blaga nomenklature trgovskih
strok.

Dejavnost družbe je odslej: samozalož-
ništvo: knjige, propagandno gradivo, plaka-
ti, turistične karte, razglednice, revije; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; iz-
delovanje predmetov iz papirja; trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega
in neživilskega blaga nomenklature trgov-
skih strok.

Rg-34924

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01918 z dne 8. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ASS, kmetijstvo, gozdarstvo,
proizvodnja, posredovanje, trgovina in
lovski turizem, d.o.o., Planina pri Sevni-
ci, sedež: Planina 90, Planina pri Sevnici,
pod vložno št. 1/02498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka in zastopnika, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5466334
Firma: ASS, kmetijstvo, gozdarstvo,

proizvodnja, posredovanje, trgovina in
lovski turizem, d.o.o., Planina, Planina 90

Skrajšana firma: ASS, d.o.o., Planina,
Planina 90

Osnovni kapital: 2,245.389 SIT
Ustanovitelji: Tisel Anton, izstopil

26. 4. 1994; Novak Silvo, vložil
1,571.778,60 SIT, in Novak Silva, vložila
673.610,40 SIT, oba iz Planine pri Sevnici,
Planina 90, vstopila 14. 9. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Tisel Antonu, ki je bil razrešen 26. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: posek in spravilo
lesa; prevoz blaga v cestnem prometu; go-
stinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve; popravilo lesenih predmetov; pro-
izvodnja zgotovljenih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja žaganega lesa in plošč; proizvod-
nja lesenih stavbnih elementov; kooperacija
s področja kmetijske proizvodnje; drevesni-
ca in trajni nasadi; gojitev divjadi; lovski
turizem; trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev.

Rg-34926

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01428 z dne 1. 12. 1995 pri sub-

jektu vpisa SINT – podjetje za trgovino,
servis in inženiring za varstvo pri delu in
požarno varnost, d.o.o., Strmec pri Voj-
niku, Strmec pri Vojniku 95, sedež: Str-
mec pri Vojniku 95, Strmec pri Vojniku,
pod vložno št. 1/01690/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala ter spremembo sedeža, firme
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5370434
Firma: SINT – podjetje za trgovino,

servis in inženiring za varstvo pri delu in
požarno varnost, d.o.o., Nova cerkev 95,
Nova vas

Skrajšana firma: SINT, d.o.o., Nova cer-
kev

Sedež: Nova cerkev, Nova cerkev 95
Osnovni kapital: 1,764.000 SIT
Ustanovitelj: Jež Janez, Trbovlje, Trg

Franca Fakina 2b, vstop 2. 9. 1991, vložek
1,764.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: izvajanje elek-
tričnih meritev na elektroinstalacijah jakega
in šibkega toka ter strelovodne zaščite,
preizkušanje zaščitnih naprav in opreme teh
naprav za skladiščenje nevarnih snovi, iz-
vajanje rednih tlačnih preizkusov in pregle-
dov premičnih posod pod tlakom, skladno s
pravilnikom o tehničnih predpisih za izdajo
in uporabo premičnih zaprtih posod za kom-
primirane, tekoče in pod tlakom raztvorjene
snovi.

Dejavnost se odslej glasi: inženiring iz
varstva pri delu; meritve hidrantnega omrež-
ja; servisiranje in popravljanje ročnih in pre-
voznih gasilnih aparatov; pregledi in preiz-
kusi sredstev za delo; meritve in preiskave
mikroklime v delovnih in pomožnih prosto-
rih; izobraževanje s področja varstva pri de-
lu in požarne varnosti; sodno izvedenstvo s
področja varstva pri delu; posredovanje bla-
ga in storitev s področja varstva pri delu in
požarne varnosti; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di – izdelki vseh trgovinskih strok; akvizi-
terska prodaja živilskih in neživilskih izdel-
kov vseh trgovinskih strok; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem prometu; gostinstvo
in turizem; izdelava in sestava posameznih
delov in naprav za varstvo pred požarom in
varstvo pri delu; izvajanje električnih meri-
tev na elektroinstalacijah jakega in šibkega
toka ter strelovodne zaščite, preizkušanje
skladiščnih naprav in opreme teh naprav za
skladiščenje nevarnih snovi, izvajanje red-
nih tlačnih preizkusov in pregledov premič-
nih posod pod tlakom, skladno s pravilni-
kom o tehničnih predpisih za izdelavo in
uporabo premičnih zaprtih posod za kom-
primirane, tekoče in pod tlakom raztvorjene
snovi.

Rg-34932

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01614 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DAKA, trgovsko, trans-
portno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Podčetrtek, Sela 15, sedež: Sela 15, Pod-
četrtek, pod vložno št. 1/03143/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5531535
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bovha Ksenija, vstopila

30. 10. 1991, in Bovha Božidar, vstopil
21. 4. 1994, oba iz Podčetrtka, Sela 15, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-34939

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00893 z dne 13. 12. 1995 pod št.
vložka 1/06444/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5919673
Firma: STUDIO N.A.J., Video in TV

produkcija, d.o.o.
Skrajšana firma: Studio N.A.J., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Plečnikova ul. 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kumer Nada, Celje, Gos-

poska ul. 13, Šega Aleš, Celje, Plečnikova
ul. 22, in Šopar Janko, Celje, Na Zelenici 5,
vstopili 2. 8. 1995, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Kumer Nada, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja, ter prokurista
Šega Aleš in Šopar Janko, imenovani 2. 8.
1995.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 6420 Tele-
komunikacije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško  in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

KOPER

Rg-16554

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00577 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ŽAGA, podjetje za odkup, razrez,
obdelavo in prodajo lesa in lesnih izdel-
kov, d.o.o., Trpčane, sedež: Trpčane 41a,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/01921/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in deležev,
spremembo dejavnosti in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5471117
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Hrvatin Marjan in Hrva-

tin Andreja, oba iz Ilirske Bistrice, Prešer-
nova 26, vstopila 8. 10. 1990, vložila po
761.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok,
od tega na debelo tudi v tranzitu; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok; zastopanje in posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; prevoz
blaga v notranjem in mednarodnem cest-
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nem prometu; zaključna dela v gradbeniš-
tvu.

Dejavnost je odslej: odkup vseh vrst le-
sa; razrez lesa in proizvodnja ladijskega po-
da, parketa, palet in drugih proizvodov iz
rezanega lesa ter izdelava lesne galanterije
v lastni proizvodnji in kooperaciji; skla-
diščenje, impregnacija in čuvanje lesa in
lesnih izdelkov; prevoz blaga v cestnem pro-
metu za lastne potrebe in druge; prodaja na
debelo in drobno lastnega in tujega lesa in
lesnih izdelkov ter lesne glanterije; uvoz in
izvoz lesa, lesnih izdelkov in lesne galante-
rije ter lesnopredelovalnih strojev in rezerv-
nih delov za te stroje; prevoz blaga v cest-
nem prometu za lastne potrebe in druge v
tujini; zastopanje tujih firm in organizacija
konsignacijskih skladišč s področja uvoza
in izvoza; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok, od tega na debelo tudi v tran-
zitu; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; zastopa-
nje in posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev; prevoz blaga v notranjem in medna-
rodnem cestnem prometu; zaključna dela v
gradbeništvu.

Rg-17146

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01852 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu
vpisa COLONIALE, trgovina, proizvod-
nja, komercialne in finančne storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
Koper, pod vložno št. 1/04257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter spremem-
bo zastopnika in uskladitev aktov s temile
podatki:

Matična št.: 5770459
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTERWORLD HOLD-

ING T.D., Lugano, Švica, vstop 15. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glavina Rado, razrešen 30. 5. 1994;
direktorica Račnik Irena, Koper, Vanganel-
ska 45/a, imenovana 30. 5. 1994, zastopa
družbo ob soglasju ustanovitelja.

Rg-25483

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00637 z dne 9. 10. 1995 pod št. vložka
1/04978/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5906750
Firma: AICHHORN & ostali, Turistič-

na agencija, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: AICHHORN & ostali,

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

odgovornostjo
Sedež: Portorož, Obala 77
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Aichhorn Johann, karose-

rist, Maria Saal, Avstrija, Ratzendorf 5, vlo-
žil 4.750 SIT, in Šuc Radovan, diplomirani
pravnik, Portorož, Obala 105, vložil 250
SIT, vstopila 19. 5. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

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

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-26931

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01456 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SPEEDY, prevozno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Šmarje, sedež: Grintovec 35,
Šmarje, pod vložno št. 1/04454/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: vstop
novega družbenika, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo dejavnosti
in uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5853028
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Rozana, Šmarje,

Grintovec 35, vstop 4. 6. 1993, vložek
500.000 SIT, in Novak Dean, Šmarje pri
Kopru, Puče 6, vstop 30. 5. 1994, vložek
1,040.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost družbe se spremeni in je od-
slej: prevoz oseb; prodaja blaga široke po-
trošnje na terenu; storitve gostinstva; trgo-
vina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; špe-
diterske storitve doma in v tujini; prevoz
blaga v cestnem prometu; marketing; oseb-
ne storitve, kot npr. pedikura, masaža, sav-
na, kozmetika ipd.; storitve turizma; komi-
sijska trgovina z neživilskimi proizvodi;
ekonomski, finančni, tehnološki in organi-
zacijski inženiring in svetovanje; grafične
storitve; administrativne, finančne in raču-
novodske storitve; menjalniški posli; agne-
cijski posli in posredovanje v prometu bla-
ga in storitev; leasing; zunanjetrgovinska
dejavnost, in sicer: izvoz in uvoz živilskih
in neživilskih proizvodov, zastopanje tujih
firm, agencijski posli, posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, prevoz blaga v cest-
nem prometu, špediterske storitve.

Rg-26957

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03050 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TEO, trgovina, proizvodnja, finanč-
ne in komercialne storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Ferrarska 14, Koper, pod vložno št.
1/04521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža in usta-
noviteljev, povečanje osnovnega kapitala,
vložka in zastopnikov, prokuro in uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5875277
Firma: PANDORA WORLD WIDE

TRADE, trgovina, proizvodnja, finančne
in komercialne storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PANDORA WORLD
WIDE TRADE, d.o.o.

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
(PCC Luka)

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Berti Bruna, Napol Gian

Pietro in Saccon Lepoldo, izstopili 4. 11.
1994; Liubich Diego, Campalto (VE), Itali-
ja, Via Gobbi 307, Terrazzan Nicola, Trst,
Italija, Via Bruni 14, De Bortoli Moreno,
Roncade (TV), Italija, Via S. Cipriano 62,
in Rossi Michele, Mestre (VE), Italija, Via
Monte Civetta 9/a, vstopili 4. 11. 1994, vlo-
žili po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: kodi-
rektorja Saccon Leopoldo in Napol Gian Pie-
tro ter direktor Berti Bruna, razrešeni 4. 11.
1994; Liubich Diego in Terrazzan Nicola, ki
kot kodirektorja zastopata družbo brez ome-
jitev, ter prokuristka Račnik Irena, Koper,
Vanganelska 45a, imenovani 4. 11. 1994.

Rg-10111

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02163 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa INDE – INVALIDSKE DELAV-
NICE, Predelava termoplastov s popolno
odgovornostjo, Koper, sedež: Ul. 15. ma-
ja št. 6, Koper, pod vložno št. 1/00253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopol-
nitev dejavnosti in spremembo zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5057027
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Gerževič Franc, Izola, Morova ul.
27, ki opravlja zunanjetrgovinski promet za
vse posle, ki ne presegajo 30.000 $, ter Grah
Gorazd, Izola, Ul. Istrskega odreda 4, in
Olivo Zvonka, Izola, Ul. B Magajne 9, ki
opravljata zunanjetrgovinski promet za vse
posle, ki ne presegajo 20.000 $.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: pro-
izvodnja vseh vrst polizdelkov in izdelkov
iz plastičnih mas s pihanjem, brizganjem in
ekstrudiranjem; proizvodnja tekstilnih izdel-
kov ter polizdelkov in konfekcije; proizvod-
nja izdelkov in polizdelkov iz papirja in
kartona; proizvodnja izdelkov in polizdel-
kov iz lesa; izdelava vseh vrst čopičev,
valjčkov in pripomočkov ter naprav za be-
ljenje in pleskanje sten, lesa, kovin in dru-
gega materiala; proizvodnja in polnjenje
vseh vrst kozmetičnih preparatov, čistil,
pralnih in drugih kemičnih sredstev; naba-
va, prodaja in trgovina na debelo in drobno
vseh vrst izdelkov in polizdelkov iz umet-
nih mas, tekstila, vseh vrst kovin, lesa, us-
nja, papirja, kartona, gume ipd.; nabava,
prodaja in trgovina na debelo in drobno vseh
vrst čopičev, valjčkov in druge pleskarske
opreme lastne proizvodnje ter iz uvoza za-
radi dodelave, pakiranja in kompletiranja
lastnih kolekcij; nabava, prodaja in trgovina
na debelo in drobno vseh vrst kozmetičnih
preparatov, čistil, pralnih in drugih kemič-
nih sredstev; nabava, prodaja in trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami industrij-
skega blaga, instalacijskega materiala (elek-
tro, vodovod, centralno ogrevanje, telefon-
ske zveze ipd.), sanitarne keramike, kera-
mičnih ploščic, bele tehnike, gospodinjskih
in hišnih pripomočkov, video in akustičnih
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aparatov, ročnega in strojnega orodja, stavb-
nega orodja, stavbnega pohištva, vseh vrst
talnih oblog, pohištva za notranjo opremo,
vozil v potniškem in tovornem prometu; na-
bava, prodaja in trgovina na debelo in drob-
no vseh živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok; agencijski in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; akvizi-
terska prodaja neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; nudenje storitev in uslug naročnikom s
področja orodjarstva, vzdrževanja, tampo in
sitotiska, pakiranja, prepakiranja, sortiranja
in montaže vseh vrst izdelkov in polizdel-
kov ter polnjenja kozmetičnih preparatov,
čistil in drugih kemikalij; upravljanje in
vzdrževanje poslovnih in proizvodnih pro-
storov, stanovanj, stanovanjskih hiš, skup-
nih stanovanjskih prostorov in funkcional-
nega zemljišča; varovanje premoženja,
čiščenje upravnih, poslovnih in drugih pro-
storov; uvoz surovin, repromateriala, oro-
dij, opreme in nadomestnih delov; uvoz ne-
živilskih in živilskih proizvodov na debelo
in drobno; izvoz neživilskih in živilskih pro-
izvodov; začasni uvoz neživilskih in živil-
skih proizvodov; začasni izvoz neživilskih
in živilskih proizvodov; začasni uvoz suro-
vin, polizdelkov in izdelkov zaradi uporabe
storitev tujih oseb; začasni uvoz surovin,
polizdelkov in izdelkov zaradi opravljanja
storitev tujim osebam; začasni izvoz suro-
vin, polizdelkov in izdelkov zaradi uporabe
storitev tujih oseb; mednarodna špedicija,
posredništvo, zastopništvo in konsignacija
z neživilskimi in živilskimi proizvodi.

Dejavnost se odslej glasi: poklicna reha-
bilitacija (usposabljanje, dokvalifijacija ali
prekvalifikacija, prilagajanje na delo inva-
lidnih in težje zaposljivih oseb) in zaposlo-
vanje invalidov; proučevanje novih načinov
zaposlovanja invalidov in iskanja možnosti
za uvedbo novih delovnih mest, primernih
za invalide; proizvodnja vseh vrst polizdel-
kov in izdelkov iz plastičnih mas s piha-
njem, brizganjem in ekstrudiranjem; pro-
izvodnja elektroinstalacijskega materiala;
proizvodnja izdelkov in polizdelkov iz pa-
pirja in kartona; proizvodnja izdelkov in po-
lizdelkov iz lesa; proizvodnja in polnjenje
vseh vrst kozmetičnih praparatov, čistil,
pralnih in drugih kemičnih sredstev; izdela-
va vseh vrst čopičev, valjčkov in pripomoč-
kov ter naprav za beljenje in pleskanje sten,
lesa, kovin in drugega materiala; nabava,
proizvodnja in predelava ter prodaja izdel-
kov iz plastičnih mas, umetnih smol, narav-
nega in umetnega usnja (usnjena galanteri-
ja), gume, kemikalij, tekstila, lesa, papirja,
kovin; kooperacijski posli za opravljanje de-
javnosti iz prejšnje alinee tega odstavka;
izdelava, popravilo in vzdrževanje naprav,
orodij, strojev in pripomočkov; predelava
in embaliranje kemikalij, pralnih in kozme-
tičnih sredstev ter preparatov; nabava, pro-
daja in trgovina na debelo in drobno vseh
vrst izdelkov in polizdelkov iz umetnih mas,
tekstila, vseh vrst kovin, lesa, usnja, papir-
ja, kartona, gume ipd.; nabava, prodaja in
trgovina na debelo in drobno vseh vrst čopi-
čev, valjčkov in druge pleskarske opreme
lastne proizvodnja ter iz uvoza zaradi dode-
lave, pakiranja in kompletiranja lastnih ko-
lekcij; nabava, prodaja in trgovina na debe-

lo in drobno vseh vrst kozmetičnih prepara-
tov, čistil, pralnih in drugih kemičnih sred-
stev; nabava, prodaja in trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami industrijskega
blaga, instalacijskega materiala (elektro, vo-
dovod, centralno ogrevanje, telefonske zve-
ze ipd.), sanitarne keramike, keramičnih
ploščic, bele tehnike, gospodinjskih in hi-
šnih pripomočkov, video in akustičnih apa-
ratov, ročnega in strojnega orodja, stavbne-
ga pohištva, vseh vrst talnih oblog, pohištva
za notranjo opremo, vozil v potniškem in
tovornem prometu; nabava, prodaja in trgo-
vina na debelo in drobno vseh živilskih in
neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok;
agencijski in komisijski posli v prometu bla-
ga in storitev; akviziterska prodaja neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prevoz blaga za
lastne potrebe in potrebe tretjih; prenos stro-
kovnega znanja in tehnologije; ekonomska
propaganda in marketinške storitve; razi-
skava in analiza surovin, repromaterialov,
proizvodov in tehnologij; opravljanje teh-
ničnih storitev; opravljanje vseh vrst stori-
tev iz celotnega področja svoje dejavnosti
za naročnike v okviru lastnih neizkorišče-
nih zmogljivosti; nudenje storitev in uslug
naročnikom s področja orodjarstva, vzdrže-
vanja, tampo in sitotiska, pakiranja, prepa-
kiranja, sortiranja in montaže vseh vrst iz-
delkov in polizdelkov ter polnjenja kozme-
tičnih preparatov, čistil in drugih kemikalij;
upravljanje in vzdrževanje poslovnih in
proizvodnih prostorov, stanovanj, stano-
vanjskih hiš, skupnih stanovanjskih prosto-
rov in funkcionalnega zemljišča; varovanje
premoženja, čiščenje upravnih, poslovnih in
drugih prostorov; uvoz surovin, repromate-
riala, opreme in nadomestnih delov za pro-
izvodnjo podjetja; uvoz surovin, repromate-
riala, orodij, opreme in nadomestnih delov;
uvoz neživilskih in živilskih proizvodov na
debelo in drobno; izvoz in uvoz (neživil-
skih) proizvodov za druge subjekte; izvoz
lastnih in tujih (neživilskih) proizvodov; iz-
voz neživilskih in živilskih proizvodov; za-
časni uvoz surovin, polizdelkov in izdelkov
zaradi opravljanja storitev tujim osebam; za-
časni uvoz surovin, polizdelkov in izdelkov
zaradi uporabe storitev tujih oseb; začasni
uvoz neživilskih in živilskih proizvodov; za-
časni izvoz neživilskih in živilskih proizvo-
dov; mednarodna špedicija, posredništvo,
zastopništvo in konsignacija z neživilskimi
in živilskimi proizvodi; mednarodni prevoz
blaga za lastne potrebe in potrebe tretjih;
posli maloobmejnega prometa z Italijo;
kompleksni zunanjetrgovinski posli (koo-
peracija, kompenzacije, nakup licenc, know-
how, ustanavljanje mešanih podjetij ipd.).

Rg-10112

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02167 z dne 28. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MARELAND, storitveno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Šared 18e,
Izola, pod vložno št. 1/04263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta temile podatki:

Matična št.: 5777542
Firma: MARELAND, storitveno-trgov-

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

Koper
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Radulovič Željko in Ra-

dulovič Miloš, oba iz Izole, Šared 18e, vsto-
pila 8. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32022

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00077 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ALESTEL, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Oljčna ul. 8,
Izola, pod vložno št. 1/03597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5695422
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 1533

Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 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; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5145 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
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izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-32033

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00839 z dne 18. 1. 1996 pod št. vložka
1/05039/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o s temile podatki:

Matična št.: 5920663
Firma: PUCER & SVETEC, gostinsko

podjetje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: PUCER & SVETEC,

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

govornostjo
Sedež: Koper, Kopališka 3
Osnovni kapital: 1,703.000 SIT
Ustanovitelja: Svetec Jožef, Koper, Koz-

lovičeva 21, in Pucer Renato, Ankaran, Hr-
vatinova 19, vstopila 19. 9. 1995, vložila po
851.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: na-
mestnik direktorja Svetec Jožef in direktor
Pucer Renato, imenovana 19. 9. 1995, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-32041

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00939 z dne 23. 1. 1996 pod št. vložka
1/05040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o s temile podatki:

Matična št.: 5921708
Firma: EXCELZA Lesarstvo, podjetje

za proizvodnjo, zaposlovanje in usposab-
ljanje invalidov, d.o.o.

Skrajšana firma: EXCELZA Lesarstvo,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Postojna, Kolodvorska c. 28
Osnovni kapital: 1,812.000 SIT
Ustanovitelj: Magajna Peter, Postojna,

Gorenje 8, vstop 23. 10. 1995, vložek
1,812.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Magajna Peter in namestnica direktorja
Magajna Nevenka, Postojna, Gorenje 8,
imenovana 23. 10. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 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; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij.

Rg-32044

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01023 z dne 25. 1. 1996 pod št. vložka
1/05045/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o s temile podatki:

Matična št.: 5925720
Firma: SULJKANOVIĆ IN DRUGI,

BAGGIO, pleskarstvo in električne inšta-
lacije, d.n.o.

Skrajšana firma: SULJKANOVIĆ IN
DRUGI, BAGGIO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Piran, Trubarjeva 48
Ustanovitelja: Suljkanović Bešlaga, elek-

tro inštalater, in Suljkanović Gordana, tr-
govka, oba iz Pirana, Trubarjeva 48, vstopi-
la 6. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Suljkanović Bešlaga in direktorica
Suljkanović Gordana, imenovana 6. 11.
1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 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;
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 z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
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-
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prava in dostava hrane (catering); 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo rezmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-33676

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00605 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
STAL ELEKTRONIK, projektiranje,
proizvodnja, marketing, d.o.o., Krajna
vas, sedež: Krajna vas 6, Dutovlje, pod
vložno št. 1/02410/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5518920
Osnovni kapital: 1,599.000 SIT
Ustanovitelj: Strmljan Aleš, Dutovlje,

Krajna vas 6, vstop 4. 3. 1991, vložek
1,599.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33698

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01129 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
FONEX, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Knežak 126a, Knežak, sedež: Kne-
žak 126a, Knežak, pod vložno št.
1/04629/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5823072
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šajn Jože, Postojna, Kaju-

hova 15, vstop 14. 6. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33699

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01132 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VIVAM, proizvodnja in zunanja
trgovina, Gradišče 48, d.o.o., sedež: Gra-
dišče 48, Obrov, pod vložno št. 1/01006/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5353190
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vouk Istok, vložil 900.000

SIT, in Šiškovič Viljana, vložila 600.000
SIT, oba iz Obrova, Gradišče 48, vstopila
17. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33700

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01144 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ODPAD, zbiranje in predelava se-
kundarnih surovin ter trgovina, d.o.o.,
Pivka, sedež: Petelinje 51, Pivka, pod vlož-
no št. 1/02821/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah: povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, zastopnika in uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5577772
Osnovni kapital: 15,693.255 SIT
Ustanovitelji: Dolenc Andrej, Postojna,

Režiška 29, vložil 7,845.128 SIT, Bole Dar-
ko, Postojna, Kidričevo naselje 3, vložil
7,845.127 SIT, in Dolenc Aleksander, Po-
stojna, Kot 16, vložil 3.000 SIT – vstopili
13. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dolenc Andrej, imenovan 20. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33702

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01374 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ITECOM, trgovina na debelo in zunanja
trgovina, d.o.o., Sežana, sedež: Partizan-
ska c. 109, Sežana, pod vložno št.
1/01650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo podatkov pri družbenikih,
spremembo pooblastil zastopnika, člane
nadzornega sveta in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5443652
Osnovni kapital: 4,826.000 SIT
Ustanovitelji: BTC TERMINAL, p.o.,

Sežana, Partizanska c. 79, vložek 2,372.102
SIT, Lindič Marko, Sežana, Kranja vas 31,
vložek 235.317 SIT, Colja Gvido, Sežana,
Štorje 99, vložek 235.317 SIT, Kontelj Ma-
rino, Sežana, Partizanska c. 54, vložek
188.269 SIT, Brajdih Tatjana, Sežana, Ben-
čičeva 19, vložek 141.190 SIT, Mesar Mi-
lan, Sežana, Šepulje 1c, vložek 141.190 SIT,
Gec Rajko, Sežana, Volaričeva 4, vložek
94.127 SIT, Babič Nadja, Kozina, Tublje
16, vložek 47.063 SIT, Ditinger Oto, Dom-
žale, Ljubljanska 72, vložek 47.063 SIT,
Furlan Mateja, Sežana, Štorje 3, vložek
47.063 SIT, Furlan Rajko, Štanjel, Kobje-
glava 81, vložek 47.063 SIT, Furlan Silvan,
Štanjel, Tupelče 8a, vložek 47.063 SIT,
Kavčič Sonja, Sežana, Iga Grudna 6, vložek
47.063 SIT, Mahnič Kovšca Nataša, Seža-
na, Lipiška 30, vložek 47.063 SIT, Može
Silvo, Sežana, Stara pot 13, vložek 47.063
SIT, Pavlica Bruno, Štanjel, Hruševica 35,
vložek 47.063 SIT, Požar Ada, Sežana, Pod
borovci 11, vložek 47.063 SIT, Ravbar Ivi-
ca, Dutovlje, Voglje 9, vložek 47.063 SIT,
Žigon Jana, Sežana, Cesta na Lenivec 18,
vložek 47.063 SIT, Mavec Marija, Divača,
Lokev 111, vložek 46.369 SIT, Cerkovnik
Bojan, Sežana, Dol. Ležeče 92, vložek
46.369 SIT, Lah Ines, Sežana, Partizanska
21, vložek 43.930 SIT, Indihar Ingrid, Veli-
ke Lašče 155, vložek 43.930 SIT, Ahlin Ig-
nacij, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev
2, vložek 46.369 SIT, Kjuder Sonja, Dutov-
lje 171, vložek 47.063 SIT, Mahnič Janko,
Sežana, Volaričeva 3, vložek 43.930 SIT,
Petrovčič Davorin, Volčja Draga, Vogrsko
112, vložek 43.930 SIT, Blagonja Bojana,
Branik 33c, vložek 43.298 SIT, Tinunin Ne-
venka, Nova Gorica, Gradnikove brigade
17, vložek 43.298 SIT, Mahnič Jordan, Se-
žana, Lipiška 30, vložek 92.734 SIT – vsto-
pili 5. 10. 1990, Mateta Majda, Sežana, Iva-
na Turšiča 5, vložek 47.063 SIT, Umek Mi-
lojka, Sežana, Križ 100, vložek 47.063 SIT,

Ukmar Vojko, Sežana, Dane 5b, vložek
43.930 SIT, Umek Robert, Sežana, Brkin-
čeva 2c, vložek 43.298 SIT, Štrekelj Dam-
jan, Sežana, Gorjansko 46, vložek 43.930
SIT, Štrekelj Nataša, Komen, Gorjansko 46,
vložek 43.930 SIT – vstopili 4. 3. 1991,
Kraljevski Darja, Sežana, Šmarje 150, vlo-
žek 43.298 SIT, vstopila 1. 10. 1991 – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mateta Majda, ki od 25. 5. 1994
zastopa in predstavlja družbo z omejitvijo,
da veljavnost posla ne presega 5,000.000
SIT, za posle, ki presegajo ta znesek, pa
mora dobiti predhodno soglasje nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta: Colja Gvido,
Lindič Marko, Brajdih Tatjana, Kontelj Ma-
rino in Cerkovnik Bojan, vstopili 25. 5.
1994.

Rg-33704

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01410 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AUTOCOMMERCE, d.o.o. za no-
tranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Koper, Pristaniška 12, sedež: Pri-
staniška 12, Koper, pod vložno št.
1/04300/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo naslova pri družbeniku
in uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5782490
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 122, vstop 23. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33706

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01811 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ERBY – Podjetje za trgovino, za-
stopanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Piran, se-
dež: Verdijeva 28, Piran, pod vložno št.
1/01424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5404541
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bauman Janez, Izola, Emi-

lia Driolia 2, vstop 30. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33709

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02149 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ITECOM, trgovina na debelo in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Sežana, sedež: Par-
tizanska c. 109, Sežana, pod vložno št.
1/01650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in poslovnih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5443652
Ustanovitelji: Colja Gvido, Sežana, Štor-

je 99, vložek 242.314 SIT, Lindič Marko,
Sežana, Kranja vas 31, vložek 242.314 SIT,
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Kontelj Marino, Sežana, Partizanska c. 54,
vložek 193.868 SIT, Brajdih Tatjana, Seža-
na, Benčičeva 19, vložek 145.390 SIT, Gec
Rajko, Sežana, Volaričeva 4, vložek 96.926
SIT, Babič Nadja, Kozina, Tublje 16, vlo-
žek 48.463 SIT, Furlan Mateja, Sežana,
Štorje 3, vložek 48.463 SIT, Furlan Rajko,
Štanjel, Kobjeglava 81, vložek 48.463 SIT,
Furlan Silvan, Štanjel, Tupelče 8a, vložek
48.463 SIT, Kovačič Sonja, Sežana, Iga
Grudna 6, vložek 48.463 SIT, Pavlica Bru-
no, Štanjel, Hruševica 35, vložek 48.463
SIT, Požar Ada, Sežana, Pod borovci 11,
vložek 48.463 SIT, Ravbar Ivica, Dutovlje,
Voglje 9, vložek 48.463 SIT, Žigon Jana,
Sežana, Cesta na Lenivec 18, vložek 48.463
SIT, Indihar Ingrid, Velike Lašče 155, vlo-
žek 45.236 SIT – vstopili 5. 10. 1990, Mate-
ta Majda, Sežana, Ivana Turšiča 5, vložek
48.463 SIT, in Umek Milojka, Sežana, Križ
180, vložek 48.463 SIT, vstopili 4. 3. 1991
– odgovornost: ne odgovarjajo; Kraljevski
Darja, izstopila 14. 7. 1994.

Rg-33710

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02192 z dne 16. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IMPEX TRADE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Kranja vas, sedež: Kranja vas
31, Dutovlje, pod vložno št. 1/04330/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5790255
Firma: IMPEX TRADE, trgovina in

storitve, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: IMPEX TRADE, d.o.o.,

Sežana
Sedež: Sežana, Partizanska cesta 33b.

Rg-33711

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za gos-
podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02198 z dne 16. 2. 1996 pri subjektu vpisa
JADRANKA, Podjetje za trgovino z grad-
benim materialom, d.o.o., Sečovlje 18, Se-
čovlje sedež: Sečovlje 18, Sečovlje, pod vlož-
no št. 1/00964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža in družbe-
nikov, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo zastopnikov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5342295
Firma: JADRANKA, Podjetje za trgo-

vino z gradbenim materialom, d.o.o., Ko-
per

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

Sedež: Koper, Frenkova 5
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelji: Hrvatin Jadranka, izstopila

9. 9. 1994; Kocjančič Ido, vložil 1,267.500
SIT, in Kocjančič Matjaž, vložil 422.500 SIT,
oba iz Kopra, Frenkova 5, vstopila 9. 9. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hrvatin Jadranka, razrešena 9. 9.
1994; direktor Kocjančič Ido in družbenik
Kocjančič Matjaž, imenovana 9. 9. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-33712

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

94/02201 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
TAFOS, Špedicijski in agencijski posli,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
Koper, pod vložno št. 1/01115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo priimka ustanovitelji-
ce in zastopnice, uskladitev dejavnosti in
uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5384117
Firma: TAFOS, špedicija, agencija in

proizvodnja, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: TAFOS, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,858.160,30 SIT
Ustanovitelja: Udovič Viktor, vstopil

22. 10. 1990, in Opassi Irena (do 5. 9. 1994
se je pisala Udovič), oba iz Kopra, vložila
po 929.080,15 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Opassi Irena (prej Udovič), ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo  sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-33713

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02245 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa I.P.S. – Izvajanje, projektiranje,
svetovanje, d.o.o., Koper, Bežkova 14, se-
dež: Bežkova 14, Koper, pod vložno št.
1/01082/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5614279
Firma: I.P.S. – Izvajanje, projektira-

nje, svetovanje, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: I.P.S., d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Strma pot 13

Rg-33715

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02343 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ORO – PROMESS, projektiranje in pro-
izvodnja orodij, d.o.o., Dekani, sedež: De-
kani 2, Dekani, pod vložno št. 1/03327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-

kacijo dejavnosti in uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5646090
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelji: Poljšak Levko, Ankaran,

Ivančičeva 5, 607.600 SIT, Mahnič Drago,
Sežana, Kidričeva 2, vložil 607.000 SIT, in
Rebec Marko, Divača, Istrskega odreda 13,
vložil 151.900 SIT, vstopili 29. 6. 1992, ter
Beltram Miloš, Sečovlje 118, vložil 151.900
SIT, vstopil 24. 9. 1993 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2914 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo, papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33717

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02370 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ITECOM, trgovina na debelo in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Sežana, sedež: Par-
tizanska c. 109, Sežana, pod vložno št.
1/01650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5443652
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mateta Majda, razrešena 27. 10.
1994; direktor Colja Gvido, Sežana, Štorje
99, imenovan 28. 10. 1994, zastopa in pred-
stavlja družbo z omjitvijo, da veljavnost po-
sla ne presega 5,000.000 SIT, za posle, ki
presegajo ta znesek, pa mora dobiti pred-
hodno soglasje nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta: Mesar Milan,
vstopil 27. 10. 1994; Colja Gvido, izstopil
27. 10. 1994.

Rg-33718

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02373 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
VALON, trgovsko podjetje, export-im-
port, d.o.o., Portorož, sedež: Lucija, Oba-
la 117, Portorož, pod vložno št. 1/03517/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o.: spremembo fir-
me, družbenikov, podatkov pri družbeniku
in zastopnikov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
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Matična št.: 5678471
Firma: VALON, trgovsko podjetje, ex-

port-import, DOBROSH in DOBROSH,
d.n.o.

Skrajšana firma: VALON, DOBROSH
in DOBROSH, d.n.o.

Ustanovitelji: Dobrosh Naser, strojni teh-
nik, Peć, ZR Jugoslavija, M. Bakija 103,
vstopil 1. 10. 1992, odgovornost: ne odgo-
varja; Veseli Vesel in Dobroshi Meliha, iz-
stopila 10. 11. 1994; Dobrosh Gjelal, elek-
trotehnik, Peć, ZR Jugoslavija, M. Bakija
103, vstopil 10. 11. 1994, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Do-
brosh Naser, Peć, ZR Jugoslavija, M. Baki-
ja 103, razrešen 11. 11. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenik Dobrosh Gjelal,
imenovan 11. 11. 1994, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-33719

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02376 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
MITA-EST – Pražarna kave in trgovina,
d.o.o., Divača, sedež: Ludvika Požrla 4/b,
Divača, pod vložno št. 1/01096/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5348471
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Čok Mirjana, Divača,

Ludvika Požrla 4/b, vložila 1,490.000 SIT,
in Malalan Tatjana, Trst, Italija, Via Na-
zionale 176/1, Opčine, vložila 10.000 SIT,
vstopili 5. 2. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-33721

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02393 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
INTERSERVICE, Kontejnerska špedici-
ja, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38,
sedež: Vojkovo nabrežje 38, Koper, pod
vložno št. 1/03393/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5660289
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mu-

ženič Miro, razrešen 3. 11. 1994; direktor
Hrvatin Fabio, Šmarje pri Kopru, Puče 32/b,
imenovan 3. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-33722

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02412 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
J & J, Turizem, gostinstvo in trgovina,
Portorož, d.o.o., sedež: Obala 89, Porto-
rož, pod vložno št. 1/01829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
družbenika in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5468205
Osnovni kapital: 1,502.000
Ustanovitelj: Jeretič Marjan, Piran, Tar-

tinijev trg 6, vstop 11. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33724

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02433 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
APLAN – arhitekturno načrtovanje, pla-
niranje, svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Koper, sedež: Čevljarka ul. 22/a, Koper,
pod vložno št. 1/00791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo de-
javnosti in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5313848
Osnovni kapital: 2,534.000 SIT
Ustanovitelja: Urbar Milojka, Koper,

Rozmanova ul. 54, vstop 10. 11. 1989, vlo-
žek 2,280.600 SIT, in Lečnik Darko, Ljublja-
na, Cankarjeva 9/a, vstop 4. 2. 1994, vložek
253.400 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Brišejo se naslednje dejavnosti: pravne
storitve; analize geopatskih con; izvoz in
uvoz neživilskih proizvodov (gradbeni ma-
terial, inštalacije, aparati, stroji in oprema)
za lastne potrebe, potrebe investitorjev in za
druge pravne in fizične osebe; nakup in pro-
daja osnovnih sredstev, repromateriala in
potrošnega materiala za lastne potrebe in
potrebe kooperantov; svetovanje in organi-
zacija na področju ustanavljanja podjetij in
njihovih statusnih sprememb; posredovanje
na področju turizma; organizacija gostinske
in klubske dejavnosti.

Dejavnosti družbe se dopolnijo z nasled-
njimi dejavnostmi: trgovina na debelo z neži-
vilskimi proizvodi in mešanim blagom, vključ-
no v tranzitu; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev.

Dejavnosti družbe so odslej: izdelava
predinvesticijskih študij, raziskav, analiz in
investicijskih programov; izvajanje sveto-
valnih, tehničnih, ekonomskih in komercial-
nih storitev, ki so potrebne za uresničitev
investicij; izdelava tehnične dokumentacije
za visoke in nizke gradnje, vključno z zah-
tevnejšimi projekti objektov in naprav za
varstvo okolja, za rekonstrukcijo, adaptaci-
jo in sanacijo, za zunanje in hortikulturne
ureditve, za interiere in izdelava delilnih
načrtov; izdelava urbanističnih načrtov; in-
vestitorski in izvajalski inženiring; izvaja-
nje gradbenih, instalacijskih in obrtniških
del v gradbeništvu; opravljanje strokovnega
nadzora nad izvedbo del; opravljanje finanč-
nega inženiringa; posredovanje v prometu
blaga in intelektualnih storitev; cenitve
objektov, zemljišč in komunalne opremlje-
nosti; prodaja in posredovanje pri prodaji
nepremičnin; računalniški inženiring; agen-
cijske storitve; zastopanje firm; storitve mar-
ketinga in ekonomske propagande; galerij-
ska dejavnost in organizacija razstav; kopi-
ranje, fotokopiranje in fotografski posnetki;
trgovina na debelo z neživilskimi proizvodi
in mešanim blagom, vključno v tranzitu;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev.

Rg-33725

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

94/02442 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
MODA ARINA, izdelava in prodaja obla-
čil, d.o.o., Izola, sedež: Smrekarjeva 1,
Izola, pod vložno št. 1/04220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5770114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Markovič Katarina, Izo-

la, Gubčeva 6, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-33727

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02457 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GRAFOPAK – Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Vod-
nikova 36, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/02968/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5654432
Firma: ESIMAC – Proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: ESIMAC, d.o.o., Ilir-

ska Bistrica
Osnovni kapital: 1,502.058 SIT
Ustanovitelj: Abram Aleksander, Ilirska

Bistrica, Vodnikova 36, vstop 10. 7. 1991,
vložek 1,502.058 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33728

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02481 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa NIKO, export-import, trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
30a, Koper, pod vložno št. 1/01726/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5453224
Ustanovitelja: Rot Robert, izstop 5. 12.

1994; Čepak Nikolaj, Ankaran, Hrvatini
181/a, vstop 7. 11. 1990, vložek 5,115.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-33729

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02491 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa NUMERUS, finance in računo-
vodstvo, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, Koper, pod vložno št. 1/03974/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah: pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5757720
Osnovni kapital: 3,280.000 SIT
Ustanovitelji: Debernardi Igor, Portorož,

Liminjanska 89, vložil 1,640.000 SIT, ter
Tramte Primož, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 134, in Tramte Franc, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 132, vložila po 820.000 SIT
– vstopili 4. 3. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

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

Rg-33731

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02538 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PUR–PLA–TEX, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in predelavo poliuretana,
plastičnih mas in tekstila, Obrov, Gra-
dišče 51, sedež: Gradišče 51, Obrov, pod
vložno št. 1/00844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo podat-
kov pri družbenici in uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5318076
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šepič Jože in Šepič Vouk

Slava, oba iz Obrova, Gradišče 51, vložila
po 450.000 SIT, ter Šepič Hektor, Podgrad
110, vložil 600.000 SIT – vstopili 13. 9.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-33732

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02592 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
EVITA, d.o.o., trgovina, proizvodnja, sto-
ritve, Sežana, sedež: Gradišče 1, Sežana,
pod vložno št. 1/04142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5764645
Osnovni kapital: 2,270.000 SIT
Ustanovitelj: Brcar Erik, Sežana, Gra-

dišče 1, vstop 26. 3. 1993, vložek 2,270.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33733

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02598 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
BANLES, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
prodajo, izvoz in uvoz lesenih izdelkov in
opreme, Lokev 189b, sedež: Lokev 189b,
Divača, pod vložno št. 1/01923/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5479851
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ban Edvard, vložil

750.000 SIT, ter Ban Deva in Ban Barbara,
vložila po 375.000 SIT, vsi iz Divače, Lo-
kev 189b, vstopili 31. 7. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-33734

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02607 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
PARVUS – trgovina, turizem in marke-
ting, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 12, Koper, pod vložno št.
1/04050/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5721636
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bubič Ljubomir, Koper,

Oljčna 11/d, vstop 14. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33735

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za gos-
podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02611 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu vpisa
UNEX, Inženiring, proizvodnja, trgovina,
d.o.o., Lucija, sedež: Kosmačeva 4, Lucija,
Portorož, pod vložno št. 1/01243/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5381894
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Hladnič Stjepan, Portorož,

Kosmačeva 4, Lucija, vstop 24. 2. 1990,
vložek 1,602.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33737

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02681 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SPABOM, podjetje za izvajanje
splošnih del v gradbeništvu, d.o.o., Hotič-
na 2/a, Materija, sedež: Hotična 2/a, Ma-
terija, pod vložno št. 1/04604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5821835
Osnovni kapital: 1,651.000 SIT
Ustanovitelja: Spasovič Bojan, vložil

1,641.000 SIT, in Spasovič Miodrag, vložil
10.000 SIT, oba iz Materije, Hotična 2/a,
vstopila 16. 12. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-33738

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03030 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
INSTALACIJA, skladiščenje in pretovar-
janje naftnih derivatov, d.o.o., Koper, se-
dež: Sermin 10a, Koper, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo ustanoviteljskih dele-
žev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo pooblastil
zastopnika in uskladitev aktov s temile po-
datki:

Matična št.: 5498007
Ustanovitelja: ISTRABENZ, d.d., Koper,

Ferrarska 7, vstop 13. 6. 1991, vložek
1.803,042.810 SIT, in PETROL, R.O., Ljub-
ljana, Ljubljana, Dunajska 50, vstop 11. 6.
1992, vložek 1.268,057.190 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glavina Rinaldo, Šmarje pri Kopru,
Šmarje 149, ki od 22. 12. 1994 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-33739

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03049 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
POTENTIA – Podjetje za komercialne
storitve in trgovino, Sečovlje, d.o.o., se-
dež: Sečovlje 10, Sečovlje, pod vložno št.
1/03536/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, razširitev dejavnosti in uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5871034
Firma: POTENTIA, Podjetje za ko-

mercialne storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: POTENTIA, d.o.o.
Sedež: Izola, S. Allendeja 2
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
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Ustanovitelj: Pečar Branko, Izola, Na-
zorjeva 11, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki, vključno s trgovino po pošti in iz-
ven prodajaln; posredovanja za in zastopa-
nje zavarovalnih agencij in skladov; druge
razvedrilne dejavnosti (sejmišča, zabavišč-
ni parki in podobno).

Dejavnost je odslej: komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; posredništvo in komisijski po-
sli na področju prometa blaga in storitev;
storitve tržnic na debelo in drobno; inženi-
ring; trgovina na debelo in drobno z meša-
nim blagom; nastanitvene storitve (preno-
čišča, gostilne, itd.); druge gostinske stori-
tve (kavarne, bari itd.); turistične storitve
(organiziranje izletov in podobno); zuna-
nja trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki, vključno s trgovino po pošti in iz-
ven prodajaln; posredovanja za in zastopa-
nje zavarovalnih agencij in skladov; druge
razvedrilne dejavnosti (sejmišča, zabavišč-
ni parki in podobno).

Rg-33743

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00114 z dne 21. 2. 1996, pod št. vložka
1/04955/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5884675
Firma: STIVI & GJIGJI, trgovinsko

podjetje, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: STIVI & GJIGJI,

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

govornostjo
Sedež: Postojna, Ljubljanska 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Široka Filjip, Bačka Pa-

lanka, B. Novakov št. 2, in Spaći Benedikt,
Davos, Švica, Davos GR 48456, Promenade
63, vstopila 26. 10. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomovski Peter, Postojna, Ljubljan-
ska cesta 30, imenovan 26. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 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 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Rg-33745

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00215 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
INSTALACIJA, skladiščenje in pretovar-
janje naftnih derivatov, d.o.o., Koper, se-
dež: Sermin 10a, Koper, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5498007
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gorup Boris, Koper, Vanganel 39/b,
imenovan 1. 2. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Glavina Rinaldo, razre-
šen 1. 2. 1995.

Člani nadzornega sveta: Glavina Rinal-
do, Požrl Peter in Boč Marjan, vstopili 1. 2.
1995.

Rg-33747

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00538 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
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vpisa AHEAD, Trgovina, turizem in špe-
dicija, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 55,
Portorož, pod vložno št. 1/02843/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, razširitev in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5578078
Firma: AHEAD, Storitve in vzdrževa-

nje, d.o.o., Portorož
Sedež: Portorož, Senčna pot 14
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1996: 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri  prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnosti: samo menjal-
nice.

Rg-33748

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00690 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATOR-TRGOAVTO – Trgo-
vina, Servis, d.o.o., Koper, Pristaniška ul.
25/a, sedež: Pristaniška ul. 25/a, Koper,
pod vložno št. 1/00330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.d.: spremembo firme, sedeža in osnov-
nega kapitala, spremembo firme, sedeža in
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-

tev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
njihovih pooblastil ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003202
Firma: MERCATOR-TRGOAVTO –

Trgovina, Servis, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-TRGO-

AVTO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Koper, Pristaniška 43/a
Osnovni kapital: 847,600.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989 vložek 847,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mi-
klavec Bruno, Izola, Oktobrske revolucije
10/a, ki od 12. 6. 1995 kot glavni direktor
zastopa družbo z omejitvami glede: prido-
bivanja, odtujitve in obremenitve nepremič-
nin; ustanavljanja in ukinjanja družb in po-
družnic doma in v tujini; investicij, prodaje
ali nakupa osnovnih sredstev, ki v poslov-
nem letu presegajo zneske, določene v vsa-
kokratnem veljavnem gospodarskem načrtu
koncerna; nakupa ali prodaje patentov, bla-
govnih znamk, najetja in dajanja kreditov
ter poroštev, če ti posli niso bili predvideni
v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakupa delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitve in ukinja-
nja bančnih povezav; Orel Rajmund, Izola,
Oktobrske revolucije 18/e, ki od 12. 6. 1995
kot direktor trgovinske dejavnosti, ki med
odsotnostjo glavnega direktorja zastopa in
predstavlja družbo kot njegov namestnik, z
enakimi omejitvami, kot jih ima le-ta; Rožaj
Robert, Novak Boris Darij in Božič Gojmir,
razrešeni 12. 6. 1995.

Člani nadzornega sveta: Jeraj Dušan, Bu-
jišič Staniša in Štefančič Alfred, vstopili
12. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 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; 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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;

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6024 Cestni tovorni promet; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-33750

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00807 z dne 23. 2. 1996 pod št. vložka
1/05063/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5915376
Firma: ŠPORTNI CENTER PIRAN
Skrajšana firma: ŠC PIRAN
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Piran, Tartinijev trg 10
Osnovni kapital: 192.100 SIT
Ustanoviteljica: Občina Piran, Piran,

Tartinijev trg 2, vstop 13. 7. 1995, vložek
192.100 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Voz-
lič Zdenko, Sečovlje, Parecag 34, imenovan
13. 7. 1995 za v.d. direktorja, ki zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1995: 6110 Po-
morski promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401
Izposojanje športne opreme; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-33751

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00864 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
Osnovna šola I. tankovske brigade NOVJ,
p.o., sedež: Dekani 32, Dekani, pod vložno
št. 1/00007/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih:
spremembo imena, ustanovitelja, zastopni-
ka in obsega pooblastila ter osnovni kapital
in vložek s temile podatki:

Matična št.: 5083834
Firma: Osnovna šola Dekani
Osnovni kapital: 65,629.000 SIT
Ustanovitelja: Občinski ljudski odbor

Koper, izstop 26. 3. 1992; Mestna občina
Koper, Koper, Verdijeva 10, vstop 26. 3.
1992, vložek 65,629.000 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
zek Ivan, razrešen 31. 8. 1995 kot ravna-
telj; Ruter Marjan, Črni kal, Hrastovlje 2a,
imenovan 20. 7. 1995 za ravnatelja, ki za-
stopa šolo brez omejitev, razen za sklepa-
nje pogodb o investicijskih oziroma inve-
sticijsko-vzdrževalnih delih na objektu šo-
le ter sklepanje pogodb o nakupu in odtuji-
tvi nepremičnin, za kar je potreben sklep
ustanovitelja.

Rg-33756

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01012 z dne 5. 2. 1996 pod št. vložka
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1/05052/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS v Ljubljani: spremembo
firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov ter uskladitev ustanovnega ak-
ta z zakonom o gospodarskih družbah s  te-
mile podatki:

Matična št.: 5641918
Firma: BIO-VITAS, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo, zastopanje in posredo-
vanje, d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: BIO-VITAS, d.o.o.,
Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Postojna, Rožna ulica 27
Osnovni kapital: 2,001.874,90 SIT
Ustanovitelji: Vrhovec Tomaž, Planina,

Planina 110 pri Rakeku, vstopila 1. 7. 1992,
vložil 1,313.874,90 SIT, Koščak Franc in
Koščak Samo, oba iz Postojne, Rožna ulica
27, vstopila 26. 1. 1995, vložila po 344.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata; Molj
Stane, Kovič Janez, Kovič Marta, Berlan
Marjan, Ponikvar Drago in Koščak Janez,
izstopili 20. 1. 1995, Obreza Marjana, izsto-
pila 21. 1. 1995, Likar Izidor, izstopil 16. 1.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koščak Samo, imenovan 26. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; v.d. direktor-
ja Kovič Janez, prokurist Obreza Janez in
družbenika Vrhovec Tomaž in družbenika
Vrhovec Tomaž in Berlan Marjan, razrešeni
26. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1421 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/19321/00 s firmo: BIO-VITAS,
Podjetje za trgovino, proizvodnjo, zastopa-
nje in posredovanje, d.o.o., Cerknica.

Rg-33757

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01027 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ZALOŽBA LIPA, p.o., sedež: Mu-
zejski trg 7, Koper, pod vložno št.
1/00598/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.:
spremembo firme, osnovni kapital in usta-
novitelje, spremembo dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5049482
Firma: ZALOŽBA LIPA, Koper, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 4,020.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 402.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, vložil 402.000 SIT, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 804.000 SIT, ter Ko-
hek Miran, Koper, Cesta na Markovec 21,
Gomezel Mikolič Vesna, Koper, Ul. II. pre-
komorske brigade 43/E, Pavlič Ines, Koper,
Kozlovičeva ulica 10, Ukotič Meri, Dekani
196, Hočevar A. Jožef, Koper, Pot v gaj 6,
Hren Nevenka, Koper, Benčičeva 10, Kirn
Zdravko, Podgrad 50, Čendak Adrijana, Ko-
per, Novo naselje 15, in Vatovec Peršolja
Melja, Koper, Kalistrova ulica 14, Čežarji,
ki so vložili po 268.000 SIT – vstopili 4. 7.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ho-
čevar Jožef, razrešen 4. 7. 1995 kot odgo-
vorni urednik; Hočevar A. Jožef, ki od 4. 7.
1995 kot glavni urednik – direktor zastopa
in predstavlja družbo in sklepa vse pogodbe

v imenu in za račun družbe brez omejitev,
razen pogodb o nakupu, prodaji, zamenjavi
ali obremenitvi nepremičnin in osnovnih
sredstev ter kreditnih pogodb, ki jih lahko
sklene le na podlagi pisnega sklepa poslo-
vodstva v celoti, ter Gomezel Mikolič Ve-
sna, ki kot poslovodja založniškega progra-
ma zastopa in predstavlja družbo ter sklepa
vse avtorske pogodbe ter pogodbe o založ-
niških in tiskarskih storitvah brez omejitev,
in Kohek Miran, ki kot poslovodja knjigar-
ne zastopa in predstavlja družbo ter skelpa
vse pogodbe o nakupu in prodaji trgovske-
ga blaga brez omejitev, imenovana 4. 7.
1995.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 51271 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00276/00024 – 1995/IC z
dne 23. 11. 1995.

Rg-33758

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01034 z dne 1. 2. 1996 pod št. vložka
1/04967/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5897912001
Firma: HOLDEN, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o. – Podružnica Koper
Skrajšana firma: HOLDEN, d.o.o. – Po-

družnica Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 23
Ustanovitelj: HOLDEN, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Salvadorja Allen-
deja 6, vstop 15. 12. 1995, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Tomaž, Izola, Ulica Salva-
dorja Allendeja 6, imenovan 15. 12. 1995,
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kot poslovodja zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-33759

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01043 z dne 16. 2. 1996 pod št. vložka
1/05061/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928761
Firma: MEGA RAM – Računovodski

in finančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGA RAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, Pot v Pregavor 5
Osnovni delež: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Grgič Sonja, Koper, Uli-

ca za gradom 14, Juriševič Magdalena, Izo-
la, Zustovičeva ulica 7, Pucer Zdenka, Izo-
la, Ulica oktobrske revolucije 29, Babič Or-
jana, Izola, Kažipotna ulica 3, in Milenkov-
ski Alison, Izola, Cegnerjeva 16, vstopile
5. 12. 1995, vložile po 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grgič Sonja, imenovana 5. 12.
1995, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi
nepremičnin, ki jih lahko sklene le na pod-
lagi predhodnega sklepa soglasja.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-33761

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00015 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
DRAGAN BOŽIČ, soboslikarstvo in ple-
skarstvo, d.o.o., sedež: Ulica generala Le-
vičnika 56, Koper, pod vložno št.
1/05027/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5914698
Firma: PITOR, zaključna dela v grad-

beništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: PITOR, d.o.o.

Rg-33762

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00031 z dne 6. 2. 1996 pod št. vložka
1/05055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933781
Firma: AVTO JEREB, prodaja in ser-

visiranje vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO JEREB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, Polje 21
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelji: Jereb Vincenc, Izola, Pod

vinogradi 1, vložek 34,000.000 SIT, Jereb
Andrej, Izola, Pod vinogradi 1, vložek
5,000.000 SIT, in Jerlah Masimo, Portorož,
Letoviška pot 20/a, vložek 1,000.000 SIT –
vstopili 18. 1. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jereb Andrej, ki zastopa družbo brez
omejitev do zneska pravnega posla 300.000
DEM v tolarski protivrednosti, nad tem zne-
skom pa samo s soglasjem in podpisom pro-
kurista, in prokurist Jereb Vincenc, imeno-
vana 18. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 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-
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skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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 gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških 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; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska prapa-
ganda; 7470 Čiščenj stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-33850

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

94/02699 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa R&P EXPRESS, hiter transport ko-
sovnih pošiljk, d.o.o., Koper, sedež: Pri-
staniška 8, Koper, pod vložno št.
1/00677/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo podatkov pri družbe-
nikih, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5288398
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: CONTAINER LINE

LIMITED, London Wirpx, Anglija, 20/21
Princess Str. Hanover, vstop 10. 6. 1989,
vložek 1,058.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; DO ADRIACOMMERCE, n.sol.o.,
TOZD Trgovina ADRIA, n.sub.o., d.d., iz-
stop 20. 12. 1994; ADRIACOMMERCE,
d.d., Koper, Pristaniška 8, vstop 20. 12.
1994, vložek 453.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na

debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 7482 Pakiranje.

Rg-33859

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03236 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa LIPA SERVIS, storitve in trgovina,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska cesta 17,
Sežana, pod vložno št. 1/03437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah: povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5690102
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Škrlj-Vodopivec Ljubo-

mira, Sežana, Cesta na Lenivec 22, vstop 8.
4. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-33860

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03254 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BIROSTAN ELSTRO, podjetje za
izvajanje in vzdrževanje električnih in
strojnih instalacij in naprav, d.o.o., Re-
gentova 2, Ankaran, sedež: Regentova 2,
Ankaran, pod vložno št. 1/02962/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5595908
Firma: ELSTRA, podjetje za izvajanje

in vzdrževanje električnih in strojnih in-
stalacij in naprav, d.o.o.

Skrajšana firma: ELSTRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Črnjavič Milan, Ankaran,

Regentova 2, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
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prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-33861

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00027 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
PRO VITA, inženiring, d.o.o., Il. Bistrica,
Adamičeva 4, sedež: Adamičeva 4, Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/00992/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo sedeža in firme, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5405688
Firma: PRO VITA, inženiring, d.o.o.,

Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: PRO VITA, d.o.o., Ilir-

ska Bistrica
Sedež: Ilirska Bistrica, Vilharjeva 27
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovčič Avgust, Ilirska

Bistrica, Kosovelova 12, in Štemberger Ana,
Ilirska Bistrica, Partizanski hrib 1, vstopila
28. 12. 1989, vložila po 753.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize.

Rg-33862

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

95/00030 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
Podjetje LUKA KOPER, p.o., Koper, se-
dež: Vojkovo nabrežje 38, Koper, pod
vložno št. 1/00322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5144353
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

relič Bruno, Ankaran, Hrvatini 22a, razre-
šen 7. 7. 1994 kot v.d. glavnega direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa pod-
jetje brez omejitev.

Rg-33863

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00054 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa WRATNY – Gostinstvo in turizem,
Portorož, d.o.o., sedež: Cesta solinarjev
8, Portorož, pod vložno št. 1/03171/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah: pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5631521
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wratny Ivan, Portorož, Li-

minjanska 6, vstop 29. 7. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33864

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00216 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ADASTRA, softwarski in hardwarski in-
ženiring, d.o.o., sedež: Pristaniška 8, Ko-
per, pod vložno št. 1/03296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646103
Sedež: Koper, Obrtniška 24
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 5114 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, 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 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-33865

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00231 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IPLAS-POLIMER, proizvodnja pla-
stičnih izdelkov, d.o.o., Izola, Polje 5a,
sedež: Polje 5a, Izola, pod vložno št.
1/01136/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, skrajšane firme
in podatkov pri družbeniku, uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo tipa zastopnika in uskladi-
tev ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5043409
Firma: POLIMER CO., d.o.o., Izola –

Podjetje za proizvodnjo izdelkov iz armi-
ranega poliestra, trgovina in marketing,
Izola, Polje 5a

Skrajšana firma: POLIMER CO., d.o.o.,
Izola

Ustanovitelj: MARKETING GALEB,
d.o.o., Podjetje za trgovino, svetovanje in
marketing, Izola, Polje 5i, vstop 30. 6. 1993,
vložek 59,017.549,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dodič
Boris, Škofije, Plavje 68/a, razrešen 10. 2.
1995 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
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Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-33868

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00474 z dne 28. 2. 1996 pod št. vložka
1/05068/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898129
Firma: AVV. VOVK & VOVK Ra. o.p.,

d.n.o. odvetniki – studio legale – attorney
at law, Koper – Capodistria

Skrajšana firma: ODVETNIKI –
AVVOCATI VOVK & VOVK Ra. o.p.
d.n.o., Koper – Capodistria

Pravnoorg. oblika: odvetniška pisarna
Sedež: Koper – Capodistria, Trg Brolo

7 – Brolo 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Vovk Sergij, odvetnik,

Koper, Ulica O.F. 1, vložil 60.000 SIT, in
Vovk Tanit, odvetnik, Portorož, Belokriška
14, vložil 40.000 SIT – vstopila 29. 3. 1995,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vovk Sergij in direktor Vovk Tanit,
imenovana 29. 3. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-33877

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00982 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu
vpisa DROGA PORTOROŽ, Živilska in-
dustrija, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 27,
Portorož, pod vložno št. 1/00584/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d.: spremembo firme in
skrajšane firme, povečanje osnovnega kapi-
tala, spremembo ustanoviteljev, člane zača-
snega nadzornega sveta, spremembo zastop-
nikov začasne uprave, uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5048265
Firma: DROGA PORTOROŽ, Živilska

industrija, d.d.
Skrajšana firma: DROGA, d.d.
Pravnoorg. oblika:delniška družba
Osnovni kapital: 2.827,680.000 SIT
Ustanovitelji: Droga Portorož, p.o., iz-

stopila 6.9. 1995; E.D. & F. MAN COFFEE
LTD., London, Sugar Quay Lower Thame
Street, vstopil 24. 11. 1992, ter Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica
5, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
ulica 28, 1767 udeležencev interne razdeli-
tve in 6286 delničarjev iz naslova javne pro-
daje delnic, vstopili 6. 9. 1995 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Adler
Davorin, razrešen 6. 9. 1995 kot direktor
trženja; Majcen Ivan, Slovenj Gradec, Celj-
ska cesta 40, razrešen 6. 9. 1995 kot pomoč-
nik direktorja in imenovan za člana začasne
uprave, in Čačovič Matjaž, Izola, Ulica Emi-
lia Driolia 9, razrešen 6. 9. 1995 kot direk-
tor in imenovan za predsednika začasne
uprave – zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kovač dr. Bo-
gomir, Remic Branko, Bernik Nataša,
Swinchatt Robert, Tul Marija in Petrič Ivan,
vstopili 6. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1440 Pridelovanje soli; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00164/00416-1995/ST z
dne 23. 11. 1995.

Rg-33878

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01020 z dne 28. 2. 1996 pod št. vložka
1/05065/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5928532
Firma: NEAD – gradbeništvo in trgo-

vina, HUKIĆ, k.d.
Skrajšana firma: NEAD–HUKIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Izola, Prečna 8
Ustanovitelja: Hukić Nedžad, gradbeni

delavec, Brčko, BIH, Brka 305, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem, in
en komanditist, odgovornost: ne odgovarja
– vstopila 5. 12. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hukić Nedžad, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Mustafagić Adem,

gradbeni delavec, Gradačac, BIH, Mionica
3, imenovana 5. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 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-
lacija dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-33879

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01040 z dne 28. 2. 1996 pod vložno št.
1/05066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5928753
Firma: AN.MA, trgovina na debelo in

drobno, BEGIĆ O., k.d.
Skrajšana firma: AN.MA.BEGIĆ O.,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Izola, B. Krajgerja 13
Ustanovitelja: Begić Omer, trgovec, Jab-

lanica, BIH, Zlate 10, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem, in en koman-
ditist, odgovornost: ne odgovarja – vstopila
8. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Begić Omer, imenovan 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
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pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, 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 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.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

KRANJ

Rg-31114

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01338 z dne 14. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05668/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5919363
Firma: DANKRIS, družba za pekar-

stvo in trgovino, Jesenice, d.o.o.
Skrajšana firma: DANKRIS, Jesenice,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jesenice, Titova 54
Osnovni kapital: 1,502.810 SIT
Ustanovitelj: Prekpalaj Deda, Jesenice,

Titova 54, vstop 13. 10. 1995, vložek
1,502.810 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prekpalaj Deda, imenovan 13. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-31120

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01350 z dne 14. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05600/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914086
Firma: DORON, trgovina na debelo in

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Milene Korbar 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Martinjak Drago in Mar-

tinjak Nanika, oba iz Kranja, Gubčeva 7,
vstopila 13. 10. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Martinjak Drago in namestnica direktor-
ja Martinjak Nanika, imenovana 13. 10.
1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založ-
ništvo; 2462 Proizvodnja sredstev za leplje-
nje; 361 Proizvodnja pohištva; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki

široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 551 Dejavnost hote-
lov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7440
Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-31127

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02099 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KASTOR, trgovska, zastop-
niška in posredniška dejavnost, d.o.o.,
Kranj, sedež: Golniška c. 84, Kranj, pod
vložno št. 1/04050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
javnosti in osebe, pooblaščene za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5683343
Firma: KASTOR–ZAPLOTNIK & CO,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Kranj

Skrajšana firma: KASTOR–ZAPLOT-
NIK & CO, Kranj, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Zaplotnik Maja, vstopi-
la 19. 10. 1992, in Zaplotnik Nada, vstopila
25. 5. 1994, obe iz Kranja, Golniška c. 84,
vložili po 50.076 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Zaplotnik Nada, imenovana 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se spremeni tako, da se odslej
glasi: zastopanje na področju prometa blaga
in storitev; posredovanje v prometu blaga in
storitev; komisijski posli na področju pro-
meta blaga in storitev; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; trgovina na drobno in debelo z živil-
skimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; posredovanje, nakup in prodaja ter
drug promet z nepremičninami in premični-
nami; dodelava (rezanje, pakiranje, monta-
ža in obdelava) blaga ter drugih materialov
v okviru trgovinskih strok registrirane de-
javnosti; inženiring.

Rg-31137

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00013 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VEZENIN, tovarna za iz-
delavo vezenin, konfekcije in svetovalni
inženiring, d.o.o., Bled, sedež: Kajuhova
c. 1, Bled, pod vložno št. 1/03248/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5589100
Firma: VEZENIN, tovarna za izdelavo

vezenin, konfekcije in svetovalni inženi-
ring, d.o.o., Bled
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tovarna čipk, vezenin

in konfekcije, Bled, p.o., Bled, Kajuhova c.
1, vstop 20. 3. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31139

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00690 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ALPETOUR EUROŠPED,
podjetje za mednarodno špedicijo, p.o.,
sedež: Titov trg 3a, Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5069319
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomc Vladimir, razrešen 31. 12.
1994; Šmid Jožica, Železniki, Češnjica 52,
imenovana 27. 12. 1994 za v.d. direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-31148

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01402 z dne 8. 12. 1995 pod št.
vložka. 1/05661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5924847
Firma:  LOKALES–TRATA,  d.o.o.,

proizvodnja in trgovina z lesom, Škofja
Loka

Skrajšana firma: LOKALES–TRATA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofja Loka, Kidričeva 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rupnik Franc, Škofja Lo-

ka, Reteče 21, Sabati Antonin, Selnica ob
Dravi, Ob potoku 23, in Tili Milan, Križe,
Senično 70, vstopili 23. 11. 1995, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rupnik Franc, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Sabati Antonin in
Tili Milan, imenovani 23. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 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; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje.

Rg-31149

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03431 z dne 8. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa TINEX, podjetje za prodajo
blaga na debelo, malo ter izvoz-uvoz,
Kranj, d.o.o., sedež: Cesta Staneta Žagar-
ja 53, Kranj, pod vložno št. 1/00914/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5341922
Firma: TINEX, trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: TINEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 16,113.000 SIT
Ustanovitelj: Čebašek Štefan, Medvode,

Zbirlje 8d, vstop 10. 5. 1991, vložek
16,113.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposoja izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-31169

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01179 z dne 6. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05660/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5913969
Firma: BVI, Podjetje za trgovino in sto-

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Britof 165
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Boncelj Igor, Kranj, Britof

165, vstop 11. 9. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
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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; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejav-
nost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-31187

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01929 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa MERCEDES, servis in trgovi-
na, Kranj, d.o.o., sedež: Lojzeta Hrovata
6, Kranj, pod vložno št. 1/03776/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5660467
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jogič Husnija, Kranj, Loj-

zeta Hrovata 6, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31188

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02277 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa FINEKS, finančno-ekonomski
inženiring, d.o.o., Kranj, sedež: Ljubljan-
ska c. 24a, Kranj, pod vložno št.
1/04158/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5691605
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelj: Matjašič Igor, Žirovnica,

Zabreznica 45a, vstop 12. 11. 1992, vložek
1,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31192

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01947 z dne 5. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ART, podjetje za izdelovanje
in prodajo konfekcije, Begunje, d.o.o., se-
dež: Begunje 13c, Begunje, pod vložno št.
1/00651/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5750121
Osnovni kapital: 1,506.530 SIT
Ustanovitelj: Vovk Pavel, Begunje 13c,

vstop 15. 12. 1989, vložek 1,506.530 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12170

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00632 z dne 13. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa REMAP, Podjetje za trgovino
in storitve, sedež: Reteče 81a, Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/04970/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
povišanje osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5784069
Firma: REMAP, proizvodnja s trgovi-

no, Reteče, d.o.o.
Skrajšana firma: REMAP, Reteče, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Šušteršič Marta, Škofja

Loka, Reteče 81, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12186

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01713 z dne 16. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa GO-13, uvajanje ekoloških
programov, sedež: Ukanc 139, Bohinj, pod
vložno št. 1/03521/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v zavod,
spremembo firme, ustanoviteljev, dejavno-
sti in oseb, pooblaščenih za zastopanje ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5628130
Firma: Inštitut za ekološke alternative

Bohinj
Skrajšana firma: Inštitut za ekološke al-

ternative Bohinj
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelji: Dolar Miran, Žirovnica,

Zabreznica 53c, in Ravnihar-Dolar Rolan-
da, Žirovnica, Zabreznica 66, vstopila 18. 3.
1992, vložila po 4.000 SIT, ter Ogorelec-
Wagner Vida, Ljubljana, Resljeva 20, vsto-
pila 20. 5. 1994 – odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rav-
nihar-Dolar Rolanda in Ogorelec-Wagner
Vida, imenovani 20. 5. 1994, zastopata za-
vod neomejeno.

Dejavnost se sedaj glasi: raziskovalno
razvojne storitve na področju ekologije; tr-
ženje na področju ekologije; založniška, ča-
sopisno-založniška in izdajateljska dejav-
nost; obveščanje in izobraževanje o pomenu
ekoloških programov, organiziranje semi-
narjev, predavanj, delavnic, ekoloških tabo-
rov ipd.; prirejanje sejmov in razstav; stori-
tve reklame in ekonomske propagande na
področju ekologije; proizvodnja raznovrst-
nih izdelkov iz vseh okolju prijaznih mate-
rialov.

Rg-12283

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00354 z dne 28. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRADBINEC INŽENIRING,
Kranj, d.o.o., sedež: Nazorjeva št. 1,
Kranj, pod vložno št. 1/01208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
dejavnosti in spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5376653
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kumer Jože, razrešen 10. 1. 1995;
direktor Bradač Anton, Bertoncljeva ulica
26, imenovan 10. 1. 1995, zastopa družbo
neomejeno.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1995: 0202
Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnih in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Lesno stavbarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613  Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Poskusno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 pisarnški-
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
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Duga 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 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
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov (bari); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6010 Železniški prevoz; 6021 Drug
kopenski potniški prevoz na rednih linijah;
6022 Taksi; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni prevoz; 6030
Cevovodni transport; 6110 Morska plovba;
6120 Rečna, jezerska plovba in plovba po
prekopih; 6210 Zračni prevoz na rednih pro-
gah; 6220 Izredni zračni prevoz; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v

zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Agencije za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 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 računalniški
strojni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s
programsko opremo; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane z bazami
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niške opreme; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje holding družb; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propagana; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-16095

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03834 z dne 28. 4. 1995 pod
vložno št. 1/03945/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo dejavnosti in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5749832
Firma: INTEC, proizvodnja, storitve in

trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: INTEC, d.o.o., Kranj
Sedež: Ljubljanska c. 24a, Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ISKRATEC, d.o.o., Kranj,

Ljubljanska c. 24a, vstop 29. 6. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vengar Srečo, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Jeza Bogdan, Ljubljana, Šišenska
cesta 25, imenovan 22. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1995: 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 321 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 322 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in tele-

vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 6521 Finančni zakup (leasing);
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,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-16097

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01329 z dne 26. 4. 1995 pod vlož-
no št. 1/01366/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovnega
kapitala in spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5397910
Firma: MAKSIMA TRADE, podjetje

za proizvodnjo, trgovino in turizem,
Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: MAKSIMA TRADE,
Kranj, d.o.o.

Sedež: Kovačičeva 5a, Kranj
Osnovni kapital: 1,910.600 SIT
Ustanovitelja: Torkar Jana, Cerklje, Ap-

no 73, in Blaško Milan ml., Kranj, Kovači-
čeva 5a, vstopila 30. 11. 1992, vložila po
955.300 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torkar Vladimir, razrešen 3. 5. 1994;
Torkar Jana, imenovana 3. 5. 1994 za po-
slovodjo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16197

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00441 z dne 4. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05444/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889600
Firma: EURO-IN & PARTNERS, revi-

zija in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO-IN & PART-

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

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva 66a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Megušar Jana, Škofja

Loka, Pod Plevno 23, vložila 765.000 SIT,
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in SLO-VENETA, d.o.o., Ekonomski inže-
niring, svetovanje in poslovne storitve, Se-
žana, I. tankovske brigade 7/9, vložila
735.000 SIT – vstopili 18. 1. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Megušar Jana, imenovana 18. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-16778

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju,  je s sklepom Srg št. 94/02488 z dne
15. 9. 1994 pod vložno št. 1/05075/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5707625
Firma: AQUASAVA, tekstilna industri-

ja in trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: AQUASAVA, d.o.o.,

Kranj
Osnovni kapital: 583,952.166 SIT
Ustanovitelja: LA TORRE FINAN-

ZIARIA S.R.L. Viale dell Industria  San
Marino  Buon Alberglo (VR), vstop 16. 11.
1992, vložek 494,089.216 SIT, in
TEKSTILIND, proizvodnja in trgovina s
tekstilnim blagom, d.o.o., Kranj, Gorenje-
savska 12, vstop 12. 7. 1993, vložek
89,862.950 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bec-
cegato Tonino, Italia, Venezia, Santa Croce
N. 1838, razrešen 24. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za prokurista; direktor Noč Da-
vor, Bled, Koritenska 13, imenovan 24. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev, razen v
primerih najemanja in dajanja posojil, če
vrednost posla presega 10 % osnovnega ka-
pitala družbe, in v primerih odsvojitve ali
obremenitve nepremičnin družbe, za kar je
potreben pisni sklep skupščine družbe.

Rg-16793

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 915/94 z dne 29. 9.
1994 pod vložno št. 1/608/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah – povečanje
osnovnega kapitala in vlog (deležev) s te-
mile podatki:

Firma: STARE FRANC, d.o.o., Cerklje
Osnovna glavnica se z 2.000 SIT poveča

na 1,707.000 SIT.

Rg-16825

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00489 z dne
6. 9. 1994 pod vložno št. 1/01685/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5426740
Firma: MENCINGER, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MENCINGER, d.o.o.

Osnovni kapital: 3,442.000 SIT
Ustanovitelja: Čuden Marija in Čuden

Silvo, oba iz Lesc, Alpska 68, vstopila
25. 10. 1990, vložila po 1,721.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-16942

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00685 z dne 8. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa INTEC, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Ljubljan-
ska c. 24a, Kranj, pod vložno št.
1/03945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5749832
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jeza Bogdan, razrešen 31. 3. 1995;
direktor Zakrajšek Branko, Ljubljana, Cesta
v Dvor št. 6, imenovan 1. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-17804

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01265 z dne 5. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa OKRAS, export-import, trgovi-
na, storitve in proizvodnja, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Partizanska c. 46, Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/03274/00 vpisalo v so-
dni register tega sodišča preoblikovanje iz
družbe z omejeno odgovornostjo v koman-
ditno družbo, spremembo firme, ustanovite-
ljev in osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5611938
Firma: OKRAS PARAVINJA & CO.,

izvoz-uvoz, trgovina, storitve in proizvod-
nja, k.d.

Skrajšana firma: OKRAS PARAVINJA
& CO., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Paravinja Tugomir, Škof-

ja Loka, Partizanska c. 46, vstop 25. 3. 1992,
vložek 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mančevski Doroteja,
Škofja Loka, Podlubnik 229, vstop 16. 5.
1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-20322

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01141 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PROJEKT INŽENIRING,
podjetje za proizvodnjo vseh vrst mesa,
d.o.o., Kranj, sedež: Kolodvorska 2,
Kranj, pod vložno št. 1/00656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5308259
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanc Jože, Kranj, Jaka

Platiše 5, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1995: 0124 Re-
ja perutnine; 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2875 Proizvodnja dru-

gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami.

Rg-20397

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01762 z dne 17. 7. 1992 pod
vložno št. 1/01772/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5434823
Firma: STRIPYDENT, zobotehnični la-

boratorij, d.o.o., Žirovnica
Skrajšana firma: STRIPYDENT, d.o.o.,

Žirovnica
Sedež: Moste 64, Žirovnica
Osnovni kapital: 1,514.845 SIT
Ustanovitelj: Mekina Samo, Žirovnica,

Moste 60, vstop 2. 11. 1990, vložek
1,514.845 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20405

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00838 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FARMER, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Tr-
žič, sedež: Kovor 16, Tržič, pod vložno št.
1/04277/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5710731
Dejavnost, vpisana 18. 7. 1995: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
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debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij.

Rg-24072

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00329 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, Kranj, pod
vložno št. 1/00015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003563
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pi-

skernik Jakob, Kranj, Kokrški log 20, razre-
šen 22. 12. 1994 kot začasni predsednik
uprave (generalni direktor) in imenovan za
predsednika uprave (generalnega direktor-
ja), ki zastopa družbo neomejeno; Šprajcar
Igor, Kranj, Strahinj, 144, Čelesni Goran,
Jesenice, Tavčarjeva 1, Jamnik Janez, Kranj,
Britof 357, Kordež Albin, Lancovo 10,
Vauhnik Viktor, Spodnje Gorje 208, in Me-
sec Branko, Spodnje Bitnje 25a, imenovani
22. 12. 1994, za člane uprave (direktorje),
ki zastopajo družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Frelih Anica,
Jenko Marjan, Krkoč Boris in Lukša Vesna
vstopili 8. 11. 1994, ter Bohorič Janez, Men-
cinger Jože, Premk Franc in Selšek Cvetka,
vstopili 19. 12. 1994.

Rg-24079

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02709 z dne 29. 8. 1995 pod
vložno št. 1/03077/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo dejavnosti in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5581273
Firma: VELOG, izobraževalno-sveto-

valni center, d.o.o., Strahinj
Skrajšana firma: VELOG, d.o.o., Stra-

hinj
Sedež: Naklo, Strahinj 132
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Gril Iztok, Naklo, Strahinj

132, vstop 20. 2. 1992, vložek 1,640.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gril Mihael, Naklo, Strahinj 132, ime-
novan 14. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost se razširi za: opravljanje am-
bulantne specialistične zdravstvene dejav-
nosti na področju interne medicine.

Rg-24081

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01186 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa GEA COLLEGE, podjetje za
usposabljanje in izobraževanje podjetni-
kov, d.d., Bohinj, sedež: Ribčev laz 63,
Bohinjsko jezero, pod vložno št.
1/01277/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5385334
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 5511 De-

javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-24087

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01084 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPETOUR – podjetje za
mednarodni in domači transport, p.o.,
Škofja Loka, sedež: Titov trg 4b, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, osnovni kapi-

tal, ustanovitelje, člane nadzornega sveta,
spremembo firme, sedeža dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5097061
Firma: ALPETOUR, špedicija in trans-

port, d.d.
Skrajšana firma: ALPETOUR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Škofja Loka, Kapucinski trg 8
Osnovni kapital: 361,860.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
36,190,000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 36,190.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 72,370.000 SIT, Sklad RS za
razvoj (iz naslova kasnejših odkupov), vlo-
žek 114,960.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve – po seznamu, vložek 72,370.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa po
seznamu, vložek 29,780.000 SIT – vstopili
27. 1. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Su-
šnik Janez, Šenčur, Stružnikova pot 3, raz-
rešen 27. 1. 1995, kot direktor in imenovan
za predsednika upravnega odbora, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; Novak Bojan,
Škofja Loka, Frankovo naselje 169, Slanič
Iztok, Škofja Loka, Frankovo naselje 166,
in Strel Otilija, Poljane nad Škofjo Loko,
Poljane 26, imenovani 27. 1. 1995 za člane
upravnega odbora, ki zastopajo družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Slanovec An-
ton, Jeram Miro in Holy Alenka, vstopili
27. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami.

Agencija Republike Slovenije je izdala
soglasje z dne 27. 6. 1995 s št.
2LP264/0481-TJ.

Rg-24091

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03544 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa IKOS, industrija kovinske
opreme in strojev, Kranj, d.o.o., sedež:
Savska c. 22, Kranj, pod vložno št.
1/00109/00 visalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo pooblastil osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5040558
Skrajšana firma: IKOS, Kranj, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kaštivnik Anton, Kranj, Bertonclje-
va ul. 5, ki od 16. 12. 1994 zastopa družbo
neomejeno, s tem da posle glede razpolaga-
nja z nepremičninami in njihovim delom ali
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o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev in druge po naravi podobne posle
lahko sklene le na podlagi predhodnega so-
glasja skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-24105

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03500 z dne 22. 8. 1995 pod
vložno št. 1/03458/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5618932
Firma: ZAPLATA, mesarstvo in trgo-

vina, d.d., Preddvor
Skrajšana firma: ZAPLATA, d.o.o.,

Preddvor
Sedež: Preddvor, Šiška 29
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Markun Janez, Preddvor

109, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1588 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 7482
Pakiranje; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-

delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-24115

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01424 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MINEX – TRADE, export-im-
port, d.o.o., Kranj, sedež: Maistrov trg
12, Kranj, pod vložno št. 1/05150/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5803519
Firma: AUTO MINEX, trgovina, po-

sredništvo in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: AUTO MINEX, d.o.o.,

Kranj
Sedež: Kranj, Maistrov trg 12
Osnovni kapital: 1,847.000 SIT
Ustanoviteljica: Milojčič Zorana, Kranj,

Maistrov trg 12, vstop 1. 2. 1990, vložek
1,847.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24116

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00485 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa APA, podjetje za organizacijo,
Naklo, d.o.o., sedež: Pot pod Gradiščem
4, Naklo, pod vložno št. 1/01231/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5857864
Firma: APA, podjetje za organizacijo,

d.o.o.
Skrajšana firma: APA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,822.000 SIT
Ustanovitelj: Pagon Andrej, Naklo, Pot

pod Gradiščem 4, vstop 19. 4. 1990, vložek
1,822.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24125

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02005 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIM, trgovsko, turistično,
gradbeno podjetje, d.o.o., Žirovnica, se-
dež: Selo 11a, Žirovnica, pod vložno št.
1/00898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5330050
Osnovni kapital: 1,509.770 SIT
Ustanovitelja: Jakelj Damjan, vstopil

28. 2. 1990, in Jakelj Niko, vstopil 18. 2.
1993, oba iz Žirovnice, Selo 22a, vložila po
754.885 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24128

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02138 z dne 3. 8. 1995 pod vlož-
no št. 1/02661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5560829
Firma: TRGOS, podjetje za proizvod-

njo, računovodske storitve, trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Bled

Skrajšana firma: TRGOS, d.o.o., Bled
Sedež: Za žago 5, Bled
Osnovni kapital: 4,166.000 SIT
Ustanovitelj: Poklukar Stanislav, Novo

mesto, Kristanova 49, vstop 28. 9. 1991,
vložek 4,166.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-24129

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02889 z dne 3. 8. 1995 pod vlož-
no št. 1/03974/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
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podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5843812
Firma: KORIS, izdelava dekorativnih

in umetniških izdelkov, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: KORIS, d.o.o., Kranj
Sedež: Mrakova 1, Kranj
Osnovni kapital: 2,377.000 SIT
Ustanoviteljica: Krmelj Biserka, Kranj,

Mrakova 1, vstop 17. 6. 1992, vložek
2,377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1995: 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 0112 Pridelovanje
vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0125
Reja drugih živali; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 8041
Dejavnost vozniških šol; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije.

Rg-24131

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01593 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa SELJAK, trgovsko in gostinsko
podjetje, Preddvor, d.o.o., sedež: Pred-
dvor 51, Preddvor, pod vložno št.
1/01416/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5404134
Osnovni kapital: 1,700.750 SIT
Ustanovitelja: Seljak Janez, vložil

1,102.705 SIT, in Seljak Franc, vložil
598.000 SIT, oba iz Preddvora 87, vstopila
29. 5. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24137

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01600 z dne 3. 8. 1995 pod vlož-
no št. 1/01904/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5454832
Firma: AVA, podjetje za proizvodnjo,

inženiring, servis in trgovino, d.o.o., Duplje
Sedež: Duplje 10, Duplje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vreg Fanika in Vreg An-

drej, oba iz Dupelj 10, vstopila 1. 10. 1990,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-24141

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00823 z dne 28. 7. 1995 pod št.

vložka 1/05573/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5903939
Firma: CVETLIČARSTVO MURN IN

BEGUŠ, d.o.o.
Skrajšana firma: MURN IN BEGUŠ,

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

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Zlato polje 12b
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljici: Beguš Helena, Kranj,

Zlato polje 12b, in Murn Marjeta, Zgornje
Jezersko, Sp. Jezersko 19, vstopili 1. 1.
1995, vložili po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Murn Marjeta in Beguš Helena, ime-
novani 1. 1. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1995: 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe.

Rg-24145

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02025 z dne 31. 7. 1995 pod
vložno št. 1/00696/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, uskladitev dejavnosti, spre-
membo ustanovitelja in osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5316804
Firma: ŠIBO, orodjarstvo in plastika,

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

Loka
Sedež: Podlubnik 136, Škofja Loka
Osnovni kapital: 8,896.000 SIT
Ustanovitelja: Šifrar Boštjan, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 136, vstop 15. 12. 1989, vlo-
žek 8,896.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šifrar Antonija, izstop 27. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ši-
frar Antonija, razrešena 27. 5. 1994; proku-
ristka Šifrar Špela Marija, Škofja Loka, Pod-
lubnik 136, imenovana 1. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1994: 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet.

Rg-24469

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00708 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TAPETNIŠTVO RADOV-
LJICA, p.o., sedež: Gorenjska cesta 41,

Radovljica, pod vložno št. 1/00338/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5025729
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

man Simonka, Radovljica, Staneta Žagarja,
ki od 20. 6. 1995 kot direktorica zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-24470

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01184 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEHNIK, splošno gradbeno
podjetje, p.o., Škofja Loka, sedež: Stara
c. 2, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00022/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5045142
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Torkar Ivan, razrešen 31. 8. 1995;
direktor Kumer Jože, Škofja Loka, Podlub-
nik 253, imenovan 1. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-24473

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01076 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TERMO, d.d., industrija ter-
mičnih izolacij, Škofja Loka, sedež: Trata
32, Škofja Loka, pod vložno št. 1/00369/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5077290
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Košir Zvonka, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 99, in Smolej Jurij, Begunje
43a, imenovana 1. 7. 1995.

Rg-24474

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01113 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CARNIUM TRADE, proizvod-
nja, zastopanje in trgovina, d.o.o., sedež:
Bleiweisova 2, Kranj, pod vložno št.
1/02114/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti, druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5520649
Sedež: Kranj, Hrastje 106
Ustanovitelji: Šetina Andrej, izstopil

28. 6. 1994; Likosar Valentin, Kranj, Titov
trg 21, Mrak Miroslav, Kranj, Moša Pijade
17, in Pintar Jurij, Kranj, Vrečkova 4, vsto-
pili 4. 2. 1991, vložili po 654.666,66 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Šetina Andreju, ki je bil razrešen 28. 6.
1995 kot finančni direktor.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe.

Rg-24476

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02891 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa GORENJSKI TISK, p.o.,
Kranj, sedež: Moše Pijade 1, Kranj, pod
vložno št. 1/00094/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5048915
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štel-

zer Rudi, Tržič, Pristavška c. 5, imenovan
27. 6. 1994 za pomočnika direktorice za
trženje, ki zastopa družbo neomejeno, razen
pri sklepanju prodajnih in nabavnih pogodb
do vrednosti posameznega posla v višini
50.000 DEM v tolarski protivrednosti po
nakupnem tečaju Gorenjske banke, d.d.,
Kranj.

Rg-24477

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01252 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIKA, d.o.o., Kranj, proizvod-
nja, trgovina, sedež: Kolodvorska 3,
Kranj, pod vložno št. 1/00455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292921
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0501 Ribištvo; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-24485

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00426 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA MERILNE NA-
PRAVE, d.o.o., sedež: Savska Loka 4,
Kranj, pod vložno št. 1/01813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5444527
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-

lenc Janez, razrešen 31. 1. 1995; direktor
Cof Janez, Kranj, C. 1. maja 9, imenovan
31. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24487

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00942 z dne 22. 9. 1995 pri sub-

jektu vpisa RELECTRONIC, družba za
saniranje elektronske in strojne opreme,
d.o.o., sedež: Planina 3, Kranj, pod vložno
št. 1/05324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo sedeža
in spremembo oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5858208
Sedež: Kranj, Savska c. 34
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hribar Branko, razrešen 12. 5. 1995;
Oštir Roman, Zgornja Besnica št. 96, razre-
šen 12. 5. 1995 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 2993
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3630 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
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.;
71403 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 75251 Vodenje, izva-
janje in podpora enot civilne zaščite; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-24490

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00499 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELITE TRADING, podjetje
za zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o.,
Železniki, sedež: Log 39a, Železniki, pod
vložno št. 1/04292/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5709989
Firma: MAGRES, podjetje za zastopa-

nje, trgovino in storitve, d.o.o., Železniki
Skrajšana firma: MAGRES, d.o.o., Že-

lezniki.

Rg-24496

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00918 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZIPLEX, zavod za zbiranje in
pomoč, Kranj, sedež: Planina 3, Kranj,
pod vložno št. 1/05464/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5891477
Sedež: Žabnica, Spodnje Bitnje 2.

Rg-24499

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00842 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA ERO, podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in razvoj električnih
strojev in naprav, d.o.o., Kranj, sedež:
Savska Loka 2, Kranj, pod vložno št.
1/00302/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5045061
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Resman Edvard, Kranj, Šiškovo na-
selje 14, imenovan 16. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, s tem da posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali obremenitvijo in prevzemanja
jamstev ter druge po naravi podobne posle
lahko sklepa le na podlagi predhodnega so-
glasja skupščine; direktor Bajželj Milan,
razrešen 15. 4. 1995.

Rg-24500

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01120 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELAN LINE, tovarna športnih
izdelkov, d.o.o., Begunje, sedež: Begunje
št. 1, Begunje, pod vložno št. 1/01893/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5451779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čebavsa Aleš, Brezje 67b, imenovan
28. 6. 1995; prokurist Žvokelj Marjan, raz-
rešen 28. 6. 1995.

Rg-24502

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00750 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BREG 29, trgovina na debelo
in drobno, Žirovnica, d.o.o., sedež: Breg
26, Žirovnica, pod vložno št. 1/04089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680212
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
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prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-24507

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01887 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SERVO, trgovina in storitve,
d.o.o., Naklo, Kranj, sedež: Polica 19, Na-
klo, pod vložno št. 1/03676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, preoblikovanje v družbo z
neomejeno odgovornostjo in razširitev de-
javnosti ter izvzetje družbenika od zastopa-
nja s temile podatki:

Matična št.: 5915341
Firma: ŠMITEK J & E – SERVO, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Se-
nično

Skrajšana firma: ŠMITEK J & E –
SERVO, d.n.o., Senično

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Križe, Senično 48
Ustanovitelja: Šmitek Janez, Križe, Vrt-

na ul. 4, in Šmitek Ema, Naklo, Polica 19,
imenovana 3. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šmi-
tek Janez, razrešen 11. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Šmitek Ema,
imenovana 11. 5. 1994, ki je izvzeta od
zastopanja.

Dosedanja dejavnost družbe se spremeni
tako, da se obstoječi dejavnosti pripišejo še

naslednje dejavnosti: projektiranje, izdela-
va in vzdrževanje strojev in strojnoenerget-
skih naprav; obdelava kovin, kot so: pro-
izvodnja orodja, proizvodnja kovinskega in-
štalacijskega materiala, proizvodnja kovin-
ske embalaže, proizvodnja žebljev, zakovic
in vijakov, proizvodnja kovinskega repro-
dukcijskega materiala za pohištveno indu-
strijo, proizvodnja kovinskih konstrukcij za
gradbeništvo in proizvodnja blaga iz kovin
za široko porabo.

Rg-24509

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03248 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KLADIVAR, tovarna elemen-
tov za fluidno tehniko, Žiri, d.o.o., sedež:
Industrijska c. 2, Žiri, pod vložno št.
1/00224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5041678
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

pač Milan, Žiri, Bedrih 8, razrešen 3. 11.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev, s
tem da pri sklepanju pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin potrebuje predhodno
soglasje oziroma sklep upravnega odbora
oziroma skupščine.

Rg-24510

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00929 z dne 14. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05602/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904544
Firma: SLOFLIPS, izdelava snacksov,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Pševska 1
Osnovni kapital: 8,108.915 SIT
Ustanovitelja: MERCATOR MESO –

IZDELKI, d.o.o., Škofja Loka, Mestni trg
20, vložil 6,487.132 SIT, in ECOMAR,
d.o.o., Koper, Repičeva 4, vložil 1,621.783
SIT – vstopila 24. 11. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Duič Miro, Škofja Loka, Pod Plevno 46,
imenovan 24. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, razen za: odgovarjanje, najemanje
in odpovedovanje kreditov, ki niso v skladu
z običajnim poslovanjem družbe, ko prese-
gajo vrednost 20.000 DEM, preračunano v
tolarje; investicije, ki v vsakem posamičnem
primeru presegajo 0,5 % že odobrenih inve-
sticij – skupni znesek takšnih investicij ne
sme presegati 5 % celotnih sredstev, name-
njenih za investicije v posameznem letu;
prevzemanje jamstev in ostalih garancij, ki
niso v skladu z običajnim poslovanjem druž-
be; nakup, prodajo, oddajo v najem ali druge
načine odtujitve ali zastavljanja nepremičnin
in drugih zemljiškoknjižnih pravic v lasti
družbe; nakup, overitev ali cesijo licenc, pra-
vic blagovnih znamk, kot tudi inovacij, nare-
jenih v družbi.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7482 Pakiranje.

Rg-24511

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00917 z dne 14. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05601/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904510
Firma: ORYX LINE, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Zoisova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oman Tomaž, Naklo,

Strahinj 114, in Valant Peter, Kranj, Zoiso-
va 17, vstopila 25. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Valant Peter in namestnik direktorja
Oman Tomaž, imenovana 25. 5. 1995, za-
stopata družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni začni promet; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem.

Rg-24513

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03868 z dne 13. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TELEINŽENIRING, podjetje
za inženiring na področju telekomunika-
cij, Šenčur, sedež: Srednja vas 108, Šen-
čur, pod vložno št. 1/03482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnikov in njihovih na-
slovov, uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5878390
Firma:  GRADBENI  INŽENIRING

JURCA & OSTALI, gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: GRADBENI INŽE-
NIRING JURCA & OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šenčur, Srednja vas pri Šen-
čurju 30

Ustanovitelja: Jurca Božidar, izstopil in
ponovno vstopil 23. 12. 1994, in Jurca Ber-
narda, vstopila 23. 12. 1994, oba iz Šenčur-
ja, Srednja vas pri Šenčurju 30, vložila po
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4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jurca
Božidar, razrešen 23. 12. 1994 kot direktor
in imenovan za poslovodjo, in Jurca Ber-
narda, prav tako imenovana 23. 12. 1994 za
poslovodjo – zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6420 Tele-
komunikacije; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Pojektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-24515

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02892 z dne 13. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ADRIA AVTO, družba za tr-
ženje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Podlub-
nik 160, Škofja Loka, pod vložno št.
1/04633/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5746558
Dejavnost se spremeni tako, da se odslej

glasi: tehnološke, ekonomske, organizacij-
ske in finančne storitve – organiziranje sej-
mov in razstav, storitve reklame in ekonom-
ske propagande, turistično posredovanje,
menjava tujih valut, gostinske storitve, grad-
beništvo, svetovanje in inženiring pri grad-
nji objektov in priprava investicij, organizi-
ranje in izvajanje gradbenih naložb, finanč-
ni inženiring, proizvodnja in predelava iz-
delkov iz plemenitih kovin (zlatarna,
filigranstvo, bižuterija), opravljanje zastav-
ljalniških poslov, izposojanje osebnih, pol-
tovornih in tovornih vozil ter avtobusov,
prevoz blaga in potnikov v cestnem, zrač-
nem in plovnem prometu, storitve avtopral-
nice, popravila in vzdrževanje cestnih mo-
tornih vozil, organiziranje avtosejmov, lea-
sing osebnih, tovornih, kmetijskih in drugih
vozil ter strojev in opreme, trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, organizacijske in posredniške
storitve v blagovnem prometu, čiščenje sta-
novanjskih in poslovnih prostorov ter dvo-
rišč, urejanje in vzdrževanje parkov, zele-
nic, rekreacijskih površin, ulic in prometnih
poti, odkup in prodaja rabljenih motornih
vozil.

Rg-24516

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02880 z dne 13. 9. 1995 pod
vložno št. 1/05231/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5826926
Firma: UNIQUE, zaključna gradbena

dela, d.o.o., Podnart
Skrajšana firma: UNIQUE, d.o.o., Pod-

nart

Sedež: Ovsiše 6, Podnart
Dejavnost družbe se razširi še na nasled-

nje dejavnosti: inštalacije pri gradnjah: elek-
trične inštalacije, izolacijska dela, vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije, druge
inštalacije pri gradnjah; druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje: svetova-
nje pri arhitekturni dejavnosti, načrtovanje
industrijskih ali kmetijskih obratov in stroj-
ne opreme, inženiring, projektni manage-
ment, tehnične dejavnosti.

Rg-24523

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04039 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA ERO, podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in razvoj električnih
strojev in naprav, d.o.o., Kranj, sedež:
Savska Loka 2, Kranj, pod vložno št.
1/00302/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo pooblastil ose-
be, pooblaščene za zastopanje in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045061
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bajželj Milan, imenovan 3. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev, s tem da po-
sle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali obremenitvijo in prev-
zemanjem jamstev ter druge po naravi po-
dobne posle lahko sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-24524

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01218 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa PATENA, pasarstvo, trgovina, zu-
nanja trgovina in inženiring, Škofja Lo-
ka, d.o.o., sedež: Zminec 73, Škofja Loka,
pod vložno št. 1/01770/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo firme in spre-
membo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5709920
Firma: PATENA, pasarstvo in trgovi-

na, Škofja Loka, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelji: Belič Slavko, Škofja Lo-

ka, Zminec 73, vstopil 24. 10. 1990 in Belič
Ida, Škofja Loka, Zminec 57, vstopila 27. 4.
1994, vložila po 786.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Dolar Boris Janez, izstopil
27. 4. 1994.

Rg-24528

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00871 z dne 11. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05596/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900816
Firma:  SINCOM,  ŠTERMAN  IN

DRUŽBENIKA, trgovina, kooperacija,
inženiring, d.n.o., Radovljica

Skrajšana firma: SINCOM, d.n.o., Ra-
dovljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radovljica, Gorenjska c. 33c
Ustanovitelji: Šterman Brigita in Šter-

man Vekoslav, oba iz Maribora, Kersniko-
va ul. 2, in Raspet Jernej, Lesce, Finžgarje-
va ul. 4a – vstopili 4. 5. 1995, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šterman Brigita, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, ter Šterman Vekoslav in
Raspet Jernej, ki sta izvzeta od zastopanja,
imenovani 4. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
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vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-24530

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02200 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIVAN, lesna proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Duplje, sedež: Bistrica 7,
Duplje, pod vložno št. 1/04631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5756596
Osnovni kapital: 1,685.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Ivan, Duplje, Bistri-

ca 7, vstop 17. 3. 1993, vložek 1,685.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24531

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03702 z dne 11. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05598/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884586
Firma: VAJ ŽIRI, trgovina in storitve,

Žiri, d.o.o.
Skrajšana firma: VAJ ŽIRI, Žiri, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žiri, Čevljarska 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rupnik Viktorija, Žiri,

Čevljarska 31, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rupnik Viktorija, imenovana
20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1930 Proizvodnja obutve; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2862 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-

govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-24532

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01753 z dne 8. 9. 1995 pod vlož-
no št. 1/00927/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5346118
Firma: ARIEL, Duplje, d.o.o., podjetje

za inženiring in raziskovalno razvojno de-
javnost

Sedež: Duplje, Zgornje Duplje 96
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Marjan, Duplje,

Zgornje Duplje 96, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24537

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01674 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIRAMAR, marketing, zunanja
trgovina in zastopstvo, d.o.o., Železniki,
sedež: Češnjica 40, Železniki, pod vložno
št. 1/02154/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5472989
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Frangež Mira in Frangež

Marjan, oba iz Železnikov, Češnjica 40,
vstopila 5. 2. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24542

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03010 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIKA, trgovina na debelo in
drobno, Kranj, d.o.o., sedež: Kolodvor-
ska 3, Kranj, pod vložno št. 1/00455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5292921
Firma: MIKA, d.o.o., Kranj, proizvod-

nja, trgovina
Skrajšana firma: MIKA, d.o.o., Kranj.

Rg-24545

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03991 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa STUDIO ZDRAVJE, svetovanje,
Kranj, d.o.o., sedež: C. na klanec 26,
Kranj, pod vložno št. 1/03109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov, razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5595002
Firma: KAVALAR, podjetje za go-

stinstvo in turistične storitve, d.o.o., Ra-
teče

Skrajšana firma: KAVALAR, d.o.o., Ra-
teče

Sedež: Rateče-Planica, Rateče 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štefe Tanja, izstopila

23. 12. 1994; Kavalar Sonja in Kavalar Jo-
že-Boštjan, oba iz Rateč-Planice, Rateče 45,
vstopila 23. 12. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: na-
mestnika direktorice Kavalar Sonja in Ka-
valar Jože-Boštjan ter direktorica Kopavnik
Frančiška, Rateče-Planica, Rateče 123, vsi
imenovani 23. 12. 1994, zastopajo družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojasteg lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 90272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-24548

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01834 z dne 4. 9. 1995 pod vlož-
no št. 1/02331/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5496420
Firma: LOKATEKS, podjetje za zapo-

slovanje invalidov, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: LOKATEKS, Škofja

Loka, d.o.o.
Sedež: Kidričeva 75, Škofja Loka
Osnovni kapital: 29,497.560,30 SIT.

Rg-26425

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00411 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, sedež: Gosposvetska c. 9, Kranj, pod
vložno št. 1/00020/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo pooblastil ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-
ternik Jože, Kamnik, Jenkova št. 7, razrešen
21. 9. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-26428

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00802 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LIKU, podjetje za trgovino in
marketing Kranj, d.o.o., sedež: Jenkova
2, Kranj, pod vložno št. 1/00498/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5297141
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Likozar Jožef, Kranj, Jen-

kova 2, vstop 6. 11. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26429

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01660 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SIM, šport servis, d.o.o.,
Kranj, sedež: Stražiška 11, Kranj, pod
vložno št. 1/04729/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in razširitev dejavnosti s
temile podaki:

Matična št.: 5762855
Osnovni kapital: 1,567.336,30 SIT
Ustanovitelj: Vižin Simon, Kranj, Stra-

žiška ul. 11, vstop 14. 4. 1993, vložek
1,567.336,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se dopolni z naslednjimi de-
javnostmi: trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi (tudi uvoz-izvoz),
konsignacijska prodaja, organiziranje koo-
perantskih poslov in prozvodna kooperaci-
ja, zastopniški, agencijski in posredniški po-
sli za domače in tuje osebe.

Rg-26432

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01195 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DOM-OPREMA, oprema
stanovanj in javnih objektov, Železniki,
p.o., sedež: Na Plavžu 77, Železniki, pod
vložno št. 1/00121/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme,
ustanoviteljev, zastopnika in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5015383
Firma: DOM-OPREMA, oprema sta-

novanj in javnih objektov, Železniki,
d.o.o.

Skrajšana firma: DOM-OPREMA, d.o.o.,
Železniki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 45,770.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj RS, Ljub-

ljana, vložek 15,710.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, vložek 8,220.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, vlo-
žek 4,580.000 SIT, Bogataj Jernej, Železni-
ki, Češnjica 8a, vložek 260.000 SIT, Cunk
Marija, Železniki, Na Kresu 21, vložek
780.000 SIT, Debeljak Mihael, Selca, Dole-
nja vas 51, vložek 800.000 SIT, Frelih Jer-
nej, Železniki, Martinj vrh 38, vložek
720.000 SIT, Gaser Janez, Železniki, Zali
Log 34a, vložek 810.000 SIT, Gortner Jer-
nej, Železniki, Trnje 40, vložek 320.000
SIT, Gortner Robert, Železniki, Log 26, vlo-
žek 260.000 SIT, Habjan Jože, Železniki,
Zali Log 33, vložek 730.000 SIT, Jensterle
Jože, Železniki, Češnjica 15a, vložek
730.000 SIT, Jensterle Peter, Železniki, Češ-
njica 15a, vložek 560.000 SIT, Kejžar An-
drej, Sorica, Zg. Sorica 4, vložek 650.000
SIT, Kejžar Janez, Sorica, Zg. Sorica 4, vlo-
žek 870.000 SIT, Kejžar Maksimiljan, Sori-
ca, Sp. Sorica 7, vložek 800.000 SIT, Kofler

Janko, Železniki, Na Kresu 20, vložek
290.000 SIT, Marin Zdenka, Sorica, Zg. So-
rica 14, vložek 830.000 SIT, Mohorič An-
ton, Železniki, Zali Log 57, vložek 770.000
SIT, Mohorič Boštjan, Železniki, Davča 44,
vložek 400.000 SIT, Mohorič Anton, Želez-
niki, Zali Log 57, vložek 510.000 SIT, Šturm
Iztok, Železniki, Češnjica 23, vložek
800.000 SIT, Trojar Drago, Železniki, Na
Kresu 24, vložek 750.000 SIT, Trojar, Že-
lezniki, Na plavžu 28, vložek 870.000 SIT,
Trojar Rok, Železniki, Na Plavžu 28, vložek
350.000 SIT, Čenčič Franc, Selca 121, vlo-
žek 490.000 SIT, Keržar Anton, Železniki,
Na Plavžu 4, vložek 490.000 SIT, Kristan
Gabrijel, Železniki, Dašnica 34, vložek
490.000 SIT, Lavtar Franci, Železniki, Zali
Log 31, vložek 360.000 SIT, Čerin Viktor,
Železniki, Zali Log 48, vložek 360.000 SIT,
Šolar Stanislav, Selca 93, vložek 360.000
SIT, Tolar Rudolf, Železniki, Podlonk 21,
vložek 360.000 SIT, in Kejžar Marija, Sori-
ca, Zg. Sorica 14, vložek 490.000 SIT –
vstopili 31. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šturm
Iztok, razrešen 31. 5. 1995 kot direktor in
imenovan za vodjo začasne uprave, ki za-
stopa družbo neomejeno; Mohorič Anton,
razrešen 31. 12. 1993.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja vpisan na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo št. LP 00289/00822-1995/KJ z dne
29. 8. 1995.

Rg-26435

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01669 z dne 30. 10. 1995 pod
vložno št. 1/01325/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5402336
Firma: ALDA, Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: ALDA, d.o.o., Škofja

Loka
Sedež: Reteče 133, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Ogorevec Drago, Škofja

Loka, Reteče 133, vstop 12. 6. 1990, vložek
1,526.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26437

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01175 z dne 27. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05625/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910455
Firma: LUZA, podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Ulica 1. avgusta 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Shabani Đevri, Kranj, Uli-

ca 1. avgusta 9, vstop 31. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Shabani Đevri, imenovan 31. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 527 Popra-
vila izdelkov široke porabe; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna de-
javnost.

Rg-26442

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01863 z dne 27. 10. 1995 pod
vložno št. 1/00533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5302676
Firma: CORN, storitve in prevozi v

cestnem prometu, d.o.o., Preddvor
Sedež: Hotemaže 70, Preddvor
Osnovni kapital: 7,034.000 SIT
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Ustanovitelj: Beton Peter, Preddvor, Ho-
temaže 70, vstop 12. 3. 1990, vložek
7,034.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26446

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01627 z dne 25. 10. 1995 pod
vložno št. 1/00519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5298440
Firma: TINE COMMERCE, trgovina,

inženiring in posredovanje, d.o.o., Tržič
Sedež: Begunjska 37, Tržič
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Valentin, Tržič,

Begunjska 37, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi, go-
stinstvo in turistično posredovanje, najem
in leasing motornih vozil in raznovrstne
opreme ter blaga, cestni promet, menjal-
niški posli.

Rg-26448

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01189 z dne 25. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5913993
Firma: PAKT, trgovina, zastopanje in

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Koroška c. 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mohorič Klemen, Kranj,

Koroška c. 12, vstop 25. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mohorič Klemen, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Peternelj Urh Uroš,
Kranj, Predoslje 178, imenovana 25. 8.
1995.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-26452

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01239 z dne 25. 10. 1995 pod št.

vložka 1/05623/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915210
Firma: TUBEJ, družba za svetovanje,

trgovino in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: TUBEJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bohinjska Bistrica, Ravne 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mencinger Branko, Radov-

ljica, Cankarjeva ul. 15, vstop 13. 9. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mencinger Branko, imenovan 13. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0121 Reja govedi, prireja mleka;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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; 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; 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 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 kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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 dobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 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.; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 9261 Obratovanje športnih ob-

jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-26458

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01699 z dne 24. 10. 1995 pod
vložno št. 1/04648/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge in spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5755115
Firma: PRI BOŠKU, diskont, trgovina

in prevozi, d.o.o., Zgornja Besnica
Skrajšana firma: PRI BOŠKU, d.o.o.,

Zgornja Besnica
Sedež: Zgornja Besnica, Sp. Besnica 63
Osnovni kapital: 1,625.799 SIT
Ustanovitelj: Bečarski Grozdančo, Zgor-

nja Besnica, Sp. Besnica 63, vstop 24. 5.
1994, vložek 1,525.799 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-26459

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01689 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Hamer, čebelarstvo, pro-
izvodnja in trgovina, Kranj, sedež: Zupa-
nova 1, Šenčur, pod vložno št. 1/02252/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5821193
Firma: LOGAR TRADE, čebelarstvo,

proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LOGAR TRADE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Zdravko, Šenčur,

Zupanova 1, vstop 23. 1. 1991, vložek
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26467

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02240 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ALP, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Visoko, sedež: Visoko 7e, Viso-
ko, pod vložno št. 1/02980/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, naslova ustanovitelja, usta-
noviteljev in osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5565952
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Triler Janez, izstopil

31. 5. 1994; Grgorinič Damir, Visoko 7e,
vstop 11. 2. 1992, vložek 626.000 SIT, Biz-
jak Bojan, Kranj, Trg Prešernove brigade 8,
vstop 31. 5. 1994, vložek 220.000 SIT, in
Triler Janez, Kranj, Kajuhova 7, vstop
31. 5. 1994, vložek 656.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Triler
Janez, razrešen 31. 5. 1995 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; Bizjak Bojan, imenovan 31. 5.
1994 za namestnika direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno.

Rg-26468

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01690 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SCONTO, računovodske
in knjigovodske storitve, d.o.o., Šenčur,
sedež: Srednja vas 108, Šenčur, pod vlož-
no št. 1/02295/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala in spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5495423
Sedež: Šenčur, Srednja vas 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurca Bernarda, Kranj,

Trg Rivoli 5, vstop 1. 4. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26473

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01816 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BIO NOVA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Prosvetna 3a,
Jesenice, pod vložno št. 1/05029/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5782589
Osnovni kapital: 1,787.800 SIT
Ustanovitelj: Baloh Marko, Žirovnica,

Moste 11j, vstop 20. 4. 1994, vložek
1,787.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26479

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02439 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MULTI MARKETING, tr-
govina, finance, d.o.o., Šenčur, sedež: Šte-
fanova 20, Šenčur, pod vložno št.
1/02671/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5533511
Skrajšana firma: MULTI MARKE-

TING, d.o.o., Šenčur
Osnovni kapital: 1,718.000 SIT
Ustanoviteljica: Mohar Marija, Šenčur,

Štefetova 20, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,718.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26490

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02594 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa RING, računalniški inženi-
ring, Kranj, d.o.o., sedež: Bleiweisova c.
6, Kranj, pod vložno št. 1/02767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5545471.

Rg-26492

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01747 z dne 16. 10. 1995 pod
vložno št. 1/00544/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5301033
Firma: OKOVJE REŠEK, podjetje za

izdelavo transportnih linij in trgovina,
Bled, d.o.o.
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Skrajšana firma: OKOVJE REŠEK,
Bled, d.o.o.

Sedež: Levstikova 17, Bled
Osnovni kapital: 6,117.000 SIT
Ustanovitelj: Rešek Janez, Bled, Levsti-

kova 17, vstop 14. 12. 1989, vložek
6,117.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26497

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03183 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Jesenice, sedež: C. Toneta Tom-
šiča 5, Jesenice, pod vložno št. 1/04388/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5719097
Ustanoviteljica: Občina Jesenice, Jese-

nice, Titova 78, vstop 27. 5. 1992, vložek
139,984.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ser-
šen Albin, razrešen 30. 9. 1994 kot v.d.
ravnatelja; Kranjc Romana, Jesenice, Pre-
šernova 34, imenovana 1. 10. 1994 za rav-
nateljico, ki zastopa zavod neomejeno, ra-
zen pri nakupu in odtujitvi nepremičnin, za
kar potrebuje sklep ustanoviteljice.

Rg-26500

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03226 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DECOP, Proizvodnja in tr-
ženje, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 42,
Železniki, pod vložno št. 1/02665/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5536804
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ambrožič Alojz, razrešen 2. 11. 1994;
direktor Bogataj Andrej, Železniki, Češnji-
ca 42, imenovan 2. 11. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-26502

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00505 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Hranilno kreditna služba
Tržič, p.o., sedež: Križe, nova stavba, Kri-
že, pod vložno št. 1/00309/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5235642
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pivk Majda, razrešena 20. 2. 1995;
Gros Vilma, Tržič, Podljubelj 280, imeno-
vana 20. 2. 1995 za vodjo, ki zastopa druž-
bo neomejeno.

Rg-26509

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01086 z dne 10. 10. 1995 pod
vložno št. 1/00363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5003296
Firma: TRIFIX, tovarna pritrjevalne

tehnike, d.o.o., Tržič
Sedež: Tržič, c. na Loko 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

mazin Boris, Tržič, Cankarjeva 14, razrešen
14. 5. 1995 kot direktor in imenovan 15. 5.

1995 za v.d. direktorja, ki zastopa družbo
neomejeno.

Rg-26520

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03263 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa Inštitut za fluidno tehniko, Ži-
ri, sedež: Industrijska c. 2, Žiri, pod vlož-
no št. 1/03853/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5650631
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gart-

nar Jože, Žiri, Mladinska 10, razrešen 1. 9.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26523

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00751 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa MOLTI, podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino na drobno in debe-
lo, turizem, špedicijo in zunanjetrgovin-
sko dejavnost, d.o.o., Ul. Janeza Šmida
28, Jesenice, Sedež: Ulica Janeza Šmida
28, Jesenice, pod vložno št. 1/02223/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matiča št.: 5516307
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 0113 Vi-

nogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6022 Storitve tak-
sistov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

LJUBLJANA

Rg-23407

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08758 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ONECO-INTERNATIONAL, druž-
ba za mednarodno trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Franca Mlakarja 24, sedež: Franca
Mlakarja 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/19803/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5686741
Firma:  ONECO-INTERNATIONAL,

družba za mednarodno trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Vučenovič Dušica, Ljub-

ljana, Ul. Franca Mlakarja 24, in Nenandić
Jovo, Nakovo, Srbija, Maršala Tita 24, vsto-
pila 19. 5. 1992, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08831 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EUROPTIKA, podjetje za zastopa-
nje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pečarjeva 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/16730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev in osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5590574
Firma: EUROPTIKA, podjetje za za-

stopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Obirska 4

Sedež: Ljubljana, Obirska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brantstatter Peter, Salz-

burg, Avstrija, Franc-Martin Strasse 2b, vlo-
žil 1,125.000 SIT in Podbevšek Boris, Ljub-
ljana-Črnuče, Pečarjeva 4, vložil 375.000
SIT – vstopila 19. 3. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata; Paljaga Petar, izstopil 30. 3.
1994.

Rg-23409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05233 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa INTERS, podjetje za ekonomsko fi-
nančni inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., Ivančna Gorica, Pot v Boršt 17,
sedež: Pot v Boršt 17, Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/09901/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5453445
Osnovni kapital: 3,701.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Veronika, vsto-

pila 15. 11. 1990, vložila 2.000 SIT in Ho-
čevar Andrej, vstopil 26. 4. 1994, vložil
3,699.000 SIT, oba iz Ivančne Gorice, Pot v
Boršt 17, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hoče-
var Veronika, razrešena 26. 4. 1994 kot di-
rektorica in imenovana za pomočnico di-
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rektorja, ter direktor Hočevar Andrej, ime-
novan 26. 4. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-23410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04913 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TRIM, zastopstvo, servis, d.o.o., Tr-
bovlje, Vreskovo 62, sedež: Vreskovo 62,
Trbovlje, pod vložno št. 1/05658/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5342244
Osnovni kapital: 1,500.190 SIT
Ustanovitelji: Pucelj Janez, izstopil

16. 4. 1994; Goljuf Leopold, Trbovlje, Trg
svobode 32, vstopil 29. 1. 1990, vložil
75.009,50 SIT; Pucelj Anka, Ljubljana, Ul.
Molniške čete 1, vstopila 16. 4. 1994, vloži-
la 1,125.142,50 SIT in Pucelj Tomi, Trbov-
lje, Vreskovo 62, vstopil 16. 4. 1994, vložil
300.038 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pucelj Janez, razrešen 16. 4. 1994;
direktor Pucelj Tomi, imenovan 16. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23411

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08664 z dne 15. 5. 1995 pod št. vložka
1/13812/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5536910002
Firma: SKOK, Podjetje za ustvarjanje,

proizvodnjo, prodajo in posredovanje,
d.o.o., podružnica, Tbilisijska 85, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SKOK, d.o.o., podruž-
nica, Tbilisijska 85, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 85
Ustanovitelj: SKOK, d.o.o., podjetje za

ustvarjanje, proizvodnjo, prodajo in posre-
dovanje, Vrhnika, Cesta na barju 19, vstop
16. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Skok Nataša, Vrhnika-Verd, Cesta
na barje 19, imenovana 16. 5. 1994, zastopa
podružnico brez omejitev kot njen vodja.

Dejavnost: ustvarjanje, proizvodnja, pro-
daja in posredovanje avtorskih del in stori-
tev na vseh področjih kulturnega, umetnost-
nega, izobraževalnega, informativnega in
propagandnega ustvarjanja; izobraževanje
invalidov; organiziranje založniške dejav-
nosti ter proizvodnja in prodaja neživilskih
izdelkov; organiziranje koncertov, razstav,
javnih prireditev in multimedialnih akcij;
organiziranje nabave surovin, materiala,
opreme in sredstev za izvajanje svoje dejav-
nosti; organiziranje predavanj, seminarjev
ter ostalih oblik izobraževanja in strokov-
nih ekskurzij s področja dejavnosti; inženi-
ring s področja financ, ekonomije in tehni-
ke; računovodske storitve; prodaja in pro-
izvodnja živilskih izdelkov na drobno in de-
belo, gostinske in slaščičarske dejavnosti;
posredovanje v prometu z nepremičninami,

oddajanje stavb v najem; uvoz in izvoz ne-
živilskih izdelkov; uvoz in izvoz živilskih
izdelkov.

Rg-23413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07282 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  DISMICK,  zastopstvo,  prodaja,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Reber 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/18510/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5662630
Firma: ZALOŽBA VIJA, Založništvo,

zastopstvo, prodaja, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ZALOŽBA VIJA,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ilar Dušan, Ljubljana, Eins-

pielerjeva 5a, vstop 24. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnostim se dopišejo nove: grafična
dejavnost; predelava plastičnih mas; pro-
izvodnja in predelava papirja; proizvodnja
raznovrstnih izdelkov, kot so: učila in tele-
snokulturni rekviziti, gramofonske plošče
in glasbila, vžigalice, nakit, drugi neome-
njeni izdelki; trgovina v tranzitu; prodaja
izdelkov po pošti, na premičnih stojnicah,
prodaja od vrat do vrat, prodaja s prodajni-
mi avtomati in potujoča prodajalna; komi-
sijska prodajalna; opravljanje vseh stano-
vanjskih storitev, vzdrževanje, upravljanje
in varstvo stanovanjskih stavb in bivalnega
okolja ter ostale storitve, ki izhajajo iz tega;
menjalnica, zastavljalnica; poslovne stori-
tve; storitve fotokopiranja, preslikavanja ter
druge podobne storitve; avto šola.

Sedaj se dejavnosti glasijo: trgovina na
debelo in drobno s prehrambenimi in nepre-
hrambenimi proizvodi; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; storitve na
področju prometa; zbiranje in primarna pre-
delava industrijskih odpadkov; iznos, depo-
niranje in predelava odpadkov; informacij-
ski inženiring; sservisne in ostale storitve;
organiziranje in prireditev sejmov; uvoz in
izvoz s prehrambenimi in neprehrambenimi
proizvodi, vključno z zastopanjem tujih
firm; gostinske storitve – nastanitve, pre-
hrane in druge gostinske storitve; turistično
posredovanje; izdelava in popravilo kovin-
skih izdelkov; izdelava in popravilo elek-
trotehničnih izdelkov; izdelava in popravilo
lesenih predmetov; izdelava in popravilo
raznovrstnih proizvodov; osebne storitve in
storitve gospodinjstvom; osnovno izobraže-
vanje; drugo izobraževanje; založniška in
časopisno-založniška dejavnost; kulturno-
izobraževalne in sorodne dejavnosti; infor-
matika in računalništvo; grafična dejavnost;
predelava plastičnih mas; proizvodnja in
predelava papirja; proizvodnja raznovrstnih
izdelkov, kot so: učila in telesnokulturni rek-
viziti, gramofonske plošče in glasbila, vži-
galice, nakit, drugi neomenjeni izdelki; tr-
govina v tranzitu; prodaja izdelkov po po-
šti, na premičnih stojnicah, prodaja od vrat
do vrat, prodaja s prodajnimi avtomati in
potujoča prodajalna; komisijska prodajalna;
opravljanje vseh stanovanjskih storitev,

vzdrževanje, upravljanje in varstvo stano-
vanjskih stavb in bivalnega okolja ter ostale
storitve, ki izhajajo iz tega; menjalnica; za-
stavljalnica; poslovne storitve; storitve fo-
tokopiranja, preslikavanja ter druge podob-
ne storitve; avto šola.

Rg-23414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08665 z dne 16. 5. 1995 pod št. vložka
1/13812/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5536910003
Firma: SKOK, podjetje za ustvarjanje,

proizvodnjo, prodajo in posredovanje,
d.o.o., podružnica, Mestni log 55, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SKOK, d.o.o., podruž-
nica, Mestni log 55, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Mestni log 55
Ustanovitelj: SKOK, podjetje za ustvar-

janje, proizvodnjo, prodajo in posredova-
nje, d.o.o., Vrhnika-Verd, Cesta na barju
19, vstop 16. 5. 1994, odgovornost: vpisano
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Skok Nataša, Vrhnika-Verd, Cesta
na barje 19, imenovana 16. 5. 1994, zastopa
podružnico brez omejitev kot njen vodja.

Dejavnost: ustvarjanje, proizvodnja, pro-
daja in posredovanje avtorskih del in stori-
tev na vseh področjih kulturnega, umetnost-
nega, izobraževalnega, informativnega in
propagandnega ustvarjanja; izobraževanje
invalidov; organiziranje založniške dejav-
nosti ter proizvodnja in prodaja neživilskih
izdelkov; organiziranje koncertov, razstav,
javnih prireditev in multimedialnih akcij ter
akcij tržnega komuniciranja; organiziranje
nabave surovin, materiala, opreme in sred-
stev za izvajanje svoje dejavnosti; organizi-
ranje predavanj, seminarjev ter ostalih oblik
izobraževanja in strokovnih ekskurzij s
področja dejavnosti; inženiring s področja
financ, ekonomije in tehnike; računovodske
storitve; prodaja in proizvodnja živilskih iz-
delkov na drobno in debelo, gostinske in
slaščičarske dejavnosti; posredovanje v pro-
metu z nepremičninami, oddajanje stavb v
najem; uvoz in izvoz neživilskih izdelkov;
uvoz in izvoz živilskih izdelkov.

Rg-23416

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11052 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ALBUS, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ul. 29. hercegovske di-
vizije 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/14416/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev in zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in preobli-
kovanje družbe iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5554802
Firma: ALBUS Banović in Banović, tr-

govina in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALBUS Banović in Ba-

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

odgovornostjo
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Sedež: Ljubljana, Puhova ulica 6
Ustanoviteljici: Banović Aleksandra,

vstopila 9. 12. 1991, in Banović Maja, vsto-
pila 1. 6. 1994, obe iz Ljubljane, Puhova
ulica 6, vložili po 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bano-
vić Aleksandra, razrešena 1. 6. 1994 kot
direktorica in imenovana za družbenico, in
družbenica Banović Maja, imenovana 1. 6.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-23417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09020 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MP OSCAR, svetovanje, zastopa-
nje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/14403/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5543371
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljica: Platovšek Marjeta, Ljub-

ljana, Bizjakova 7, vstop 25. 11. 1991, vlo-
žek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01267 z dne 19. 4. 1995 pod št. vložka
1/26229/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5895863
Firma: SAGITTA TIN, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SAGITTA TIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Scopolijeva 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ivanov Nataša, Ljubljana,

Kunaverjeva 9, vložek 1,050.000 SIT, Ko-
bal Tine, Ljubljana, Scopolijeva 17, vložek
300.000 SIT, Gorkič Ivo, Ljubljana, Jana
Husa 1, vložek 150.000 SIT – vstopili 30. 3.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnika Ivanov Nataša in Gorkič Ivo ter
direktor Kobal Tine, imenovani 20. 3. 1995,
zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in

predvajanje zvoka in slike; 3320  Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 4531 Električne inštalaci-
je; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške

in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-23919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08272 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu
vpisa  TAVI  CONSULTING,  finančne,
tehnične in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Bilečanska 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18640/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5887798
Firma: TAVI CONSULTING Poljšak

in drugi, finančno tehnične poslovne sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TAVI CONSULTING
Poljšak in drugi, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Poljšak Viktor, vstopil
30. 3. 1992, vložil 8.000 SIT, in Romšek-
Poljšak Tatjana, vstopila 31. 5. 1994, oba iz
Ljubljane, Bilečanska 4, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost se odslej glasi: visoka grad-
nja; nizka gradnja in hidrogradnja; instala-
cijska in zaključna dela v gradbeništvu; tr-
govina z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di na drobno; trgovina z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
mešanim blagom na drobno; trgovina z me-
šanimi proizvodi na debelo; stanovanjska
dejavnost (upravljanje, gospodarjenje in
vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš);
finančne storitve (storitve finančnega po-
sredovanja, finančno svetovanje, finančni
inženiring); storitve na področju prometa
(posredništvo, zastopanje, komisijski posli);
projektiranje gradbenih objektov in drugo
projektiranje; inženiring; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; knjigovod-
ske storitve; obdelava podatkov; davčno
svetovanje in izdelava davčne napovedi; re-
vizija računovodskih izkazov in sestavlja-
nje revizijskega poročila.

Zunanja trgovinska dejavnost družbe je:
uvoz in izvoz z živilskimi in neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev;
izvajanje finančnega inženiringa v zunanje-
trgovinskem poslovanju; zastopanje tujih
družb s področja finančno-računovodskega
svetovanja; storitve raziskovanja ter daja-
nja in uporabe informacij in znanja v gos-
podarstvu; projektiranje; instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; nizka in visoka
gradnja ter hidrogradnja.
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Rg-23921

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10692 z dne 13. 9. 1995 pod št. vložka
1/26718/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5859158
Firma: GITY, d.o.o., Brno, Marianske

namesti 1, ČR, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Ustanovitelj: GITY, d.o.o., Brno, Ma-

rianske namesti 1, vstop 24. 2. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slunečko Jaroslav, Ljubljana, Lin-
hartova 66, imenovan 24. 2. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost: trgovska obrt – nakup blaga
z namenom njegove nadaljnje prodaje in
prodaja, montaža in popravila mrež za pre-
nos podatkov, slike in zvoka, projektantska
dejavnost v investicijski izgradnji, projekti-
ranje električnih naprav, proizvodnja, insta-
lacije in popravila električnih strojev in na-
prav, montaža in popravila telekomunika-
cijskih naprav, z izjemo dejavnosti, navede-
nih v par. 3. odst. 2 črka h/ obrtniškega
zakona.

Rg-23923

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10705 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa AMAZING COMPANY, d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, posredovanje, zastopa-
nje in marketing, Ljubljana, sedež: Cesta
dveh cesarjev 34, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23947/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala, zastopnika in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5775329
Firma: AMAZING COMPANY, d.o.o.,

Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopanje in marketing

Sedež: Ljubljana, Mivka 27
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelj: Bassani Daniele, Ozzano

dell Emilia, Italija, vstop 17. 5. 1993, vlo-
žek 1,612.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mršol Barbara, Ljubljana, Dolenj-
ska 62, imenovana 24. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-23927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12266 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
BARVIL, Trgovsko podjetje s tehničnim
blagom, d.o.o., sedež: Ižanska 34, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5302331
Osnovni kapital: 4,329.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdič Marjan in Ajdič Ol-

ga, oba iz Ljubljane, Ižanska 34, vstopila
16. 11. 1989, vložila po 2,164.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-23930

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12312 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SONČEK, podjetje za izdelavo in
popravilo tekstilnih predmetov, d.o.o.,
Vrhnika, Stara cesta 49, sedež: Stara ce-
sta 49, Vrhnika, pod vložno št. 1/03137/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5413974
Osnovni kapital: 1,551.979 SIT
Ustanovitelja: Prohinar Marko, vložil

620.823 SIT, in Prohinar Nevenka, vložila
931.156 SIT, oba iz Ljubljane, Reboljeva 2,
vstopila 27. 11. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-23931

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12318 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
IDM, izdelovanje disperzijskih mas in tr-
govina, d.o.o., Logatec, Cankarjeva 10,
sedež: Cankarjeva 10, Logatec, pod vlož-
no št. 1/09755/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5437512
Osnovni kapital: 2,384.000 SIT
Ustanovitelj: Zupet Jože, Ljubljana, Tr-

žaška cesta 50, vstop 28. 5. 1990, vložek
2,384.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12332 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
MEGALES, proizvodnja, storitve in tr-
govina, d.o.o., Kočevska Reka, Kočevska
Reka 40, sedež: Kočevska Reka 40, Ko-
čevska Reka, pod vložno št. 1/23658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5779979
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Boris, Dolga vas,

Kočevje, Gozdna cesta 2, in Šepec Igor,
Kočevje, Kajuhovo naselje 14, vstopila
16. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-23936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12488 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
KLASSIK, podjetje za marketing in gra-
fične storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koblarjeva 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/09252/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5436346
Osnovni kapital: 1,523.100 SIT
Ustanoviteljica: Vokal Slavica, Ljublja-

na, Koblarjeva 5, vstop 10. 10. 1990, vlo-
žek 1,523.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23938

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12640 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
KONFEKCIJA ANJA, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Kam-
nik, sedež: Kamniško-Zasavskega odreda
10, Kamnik, pod vložno št. 1/24594/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5812232
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Škrbinc Janez, Kamnik,

Kamniško-Zasavskega odreda 10, vstop
30. 4. 1993, vložek 1,501.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-23941

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12645 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
GRATAL, export-import, zastopstvo,
konsignacije, prevozi, trgovina, d.o.o., La-
vrica, Srednjevaška 62, Škofljica, sedež:
Srednjevaška 62, Škofljica, pod vložno št.
1/21079/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5717558
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vykov, Prachatice, Prac-

hatice, ČSFR, Na sadech 638, vložil 150.000
SIT, in Gradišar Anton, Lavrica, Škofljica,
Srednjevaška 62, vložil 1,350.000 SIT –
vstopila 21. 9. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-23948

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18196 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa LOGINA, Proizvodnja, trgovina in
storitve, sedež: Vodnikova 250, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09756/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5417104
Firma: LOGINA LAGERSOFT, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, Ljubljana,
d.o.o.

Skrajšana firma: LOGINA LAGER-
SOFT, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 4,293.000 SIT
Ustanovitelja: Štrucl Damjan, Ljubljana,

Vodnikova 250, in Širca Damjan, Ljublja-
na, Gotska 9, vstopila 15. 12. 1989, vložila
po 2,146.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Širca
Damjan, razrešen 31. 12. 1994 kot direktor
in imenovan za poslovodjo, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in družbenik Štrucl Dam-
jan, imenovan 31. 12. 1994, ki kot namest-
nik poslovodje prav tako zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
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ložništvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike;  3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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; 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 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
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; 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov.

Rg-23952

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09348 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu

vpisa PROMIKRA, podjetje za procesno
vodenje in avtomatizacijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 132, sedež: Tržaška 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02650/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5297583
Osnovni kapital: 1,695.000 SIT
Ustanovitelji: Hadži Aleksander, Ljub-

ljana, Teslova 21, Kastelic Borut, Ljublja-
na, Robičeva 10, Kovačević Marko, Ljub-
ljana, Na Korošci 2, Novak Drago, Dobro-
va, Hruševo 100, in Žagar Darko, Ljublja-
na, Bratov Učakar 114, vstopili 12. 10. 1989,
vložili po 339.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-23954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02139 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PROMAX, Računalniški inženiring,
d.o.o.,  Grosuplje,  sedež:  Šuligojeva  6,
Grosuplje, pod vložno št. 1/15629/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579899
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 511 Po-

sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja;  podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami;  742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda.

Rg-23955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13374 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ARCO ELECTRONIC, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, servis in razvoj,
Šeškova ul. 3, Nožice, Radomlje, sedež:
Šeškova ul. 3, Radomlje, pod vložno št.
1/13102/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deležev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:
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Matična št.: 5512409
Osnovni kapital: 2,608.000 SIT
Ustanovitelj: Planinc Medard, Nožice,

Radomlje, Šeškova ul. 3, vstop 15. 8. 1991,
vložek 2,608.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16600 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PIC, Podjetniško inovacijski center
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Tržaška 118,
sedež: Tržaška 118, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02029/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5283965
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poglajen Tomaž, razrešen 20. 12.
1994; zastopnik Pogačnik Marjan, Ljublja-
na, Brodarjev trg 3, imenovan 20. 12. 1994
za v.d., direktorja, ki zastopa center brez
omejitev za dobo enega leta.

Rg-23958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01061 z dne 24. 5. 1995 pod št. vložka
1/26322/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5895448
Firma: DEJ 3, revizijska družba, d.o.o.,

Ljubljana, Gradnikove brigade 11
Skrajšana firma: DEJ 3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gradnikove briga-

de 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Kranjc Alen-

ka, Postojna, Vojkova 12, vstop 21. 2. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žnidaršič Kranjc Alenka, imeno-
vana 21. 2. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-23959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05427 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  GIBIS-EM,  Storitve  s  področja
športa in rekreacije, d.o.o., sedež: Pavši-
čeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/22854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5769027
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milič Maja, Ljubljana,

Pavšičeva 6, in Lenič Marko, Ljubljana, Hu-
dovernikova 4, vstopila 3. 5. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-23960

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

94/16586 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Banka Creditanstalt, d.d., sedež:
Kotnikova 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/03931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Osnovni kapital: 1.953,444.000 SIT
Sprememba statuta z dne 21. 12. 1994.

Rg-23968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01243 z dne 15. 6. 1995 pri subjektu
vpisa Srednja šola za farmacijo in
zdravstvo, Ljubljana, p.o., sedež: Šarano-
vičeva c. 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/00827/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5084911
Oseba, pooblaščena za zastopanje: La-

hajnar Aljoša, razrešen 31. 8. 1994 kot po-
močnik ravnatelja; Šetinc Maruša, Ljublja-
na, Pavšičeva 6, imenovana 1. 9. 1994 za
pomočnico ravnatelja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-23972

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00952 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Ajdovščina 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z iz-
dajo druge izdaje delnic in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5026237
Osnovni kapital: 7.800,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 30. 11. 1994.

Rg-23973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16040 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PI SO, Podjetje za servisne stori-
tve in trgovino, d.o.o., Domžale, sedež:
Stritarjeva ulica 30, Domžale, pod vlož-
no št. 1/16871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5876117
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 1532

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1584 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač.

Rg-23974

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05548 z dne 11. 1. 1995 pri subjektu
vpisa AMBA, d.o.o., podjetje za informa-
tiko, finance in trgovino, Ljubljana, Zvez-
na 2 a, sedež: Zvezna 2a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12779/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-

ga kapitala in spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5503981
Firma: AMBA, d.o.o., podjetje za in-

formatiko, finance in trgovino, Ljubljana
Skrajšana firma: AMBA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Mengeš, Kolodvorska 22
Osnovni kapital: 1,817.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirš Frančiška, Mengeš,

Kolodvorska 22, vstop 18. 7. 1991, vložek
1,817.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09307 z dne 22. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TRADING, podjetje za proizvodnjo
in predelavo, trgovino na drobno in debe-
lo neživilskih proizvodov, inžiniring – iz-
vedbeni in projektni, svetovanje...,  sedež:
Ulica OF št. 11, Mengeš, pod vložno št.
1/06387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti, za-
stopnikov, deležev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5351391
Firma: TRADING, proizvodnja, trgo-

vina, svetovanje ter čiščenje in vzdrževa-
nje objektov, d.o.o., Trzin

Osnovni kapital: 1,570.200 SIT
Ustanovitelja: Strmljan Janez in Strm-

ljan Mihael, oba iz Mengša, Ulica OF št. 11,
vstopila 5. 3. 1990, vložila po 785.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Strm-
ljan Janez, dipl. inž., razrešen 25. 5. 1995
kot direktor in imenovan za prokurista in
direktor Strmljan Mihael, imenovan 25. 5.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23976

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03912 z dne 17. 1. 1995 pri subjektu
vpisa JEŽ, podjetje za trgovino in servisi-
ranje motornih vozil, d.o.o., sedež: Laze
19, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/04532/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o., v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
telja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5844649
Firma: JEŽ KLJUN & CO., d.n.o., –

Trgovina in servis motornih vozil
Skrajšana firma: JEŽ KLJUN & CO.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Kljun Franc Danijel, iz-

stopil 20. 4. 1994; Kljun Bogomira, vstopila
18. 1. 1990 in Kljun Luka, vstopil 20. 4.
1994, oba z Brezovice pri Ljubljani, Laze
19, Dragomer, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kljun Bogomira in Kljun Luka, ime-
novana 20. 4. 1994, zastopata družbo ne-
omejeno; direktor Kljun Franc Danijel, raz-
rešen 20. 4. 1994.

Rg-23977

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 60 – 30. X. 1996 Stran 4213

94/16898 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
PREDILNICA LITIJA V LITIJI, p.o., se-
dež: Kidričeva 1, Litija, pod vložno št.
1/00072/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja iz p.o., v d.d., člane nadzornega
sveta, spremembo firme, ustnaoviteljev in
deležev, osnovnega kapitala in zatopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033217
Firma: Predilnica Litija, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.786,964.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj (lastninsko preoblikovanje), Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 23. 8. 1994, vlo-
žek 1.786,964.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Les-
jak Franc, dipl. inž., Litija, Topilniška 14,
ki od 4. 11. 1994 kot glavni direktor zastopa
podjetje neomejeno, razen pri sklepanju po-
godb nad vrednostjo 24,000.000 SIT, za kar
potrebuje sklep delavskega sveta; zastopni-
ce Vuković Vida, Brovinsky Marija in Ober-
majer Janja, razrešene 4. 11. 1994.

Člani nadzornega sveta: Grošelj Sašek
Marta, Boldin Franci, Tišler Janez, Grom
Vlasta in Bric Vera, vstopili 23. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7430 Tehnični preizkusi in
analize.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LPS 122/0037-
94-mg z dne 8. 12. 1994.

Rg-23978

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15924 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Hranilnica in posojilnica Kmetijsko
gozdarske pokrajine Kočevske, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska ul. 23, Kočevje, pod
vložno št. 1/05324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v
d.d., uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5105781
Firma: HRANILNICA IN POSOJIL-

NICA KMETIJSKO GOZDARSKE PO-
KRAJINE KOČEVSKE, d.d.

Skrajšana firma: HRANILNICA IN PO-
SOJILNICA KGP KOČEVSKE, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kočevje, Roška c. 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jurca Janko,  Kočevje, Cesta na Tra-
to 17, imenovan 8. 12. 1994 za namestnika
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Janeš Zdravko,
Oberč Brane, Medved Peter, Kirn Srečko,
Muhič Martina in Stefanišin Darja, vstopili
8. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 65122
Dejavnost hranilnic.

Rg-23979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05527 z dne 16. 1. 1995 pri subjektu
vpisa LABTIM, laboratorijska oprema,
trgovanje, svetovanje, strokovno usposab-
ljanje uporabnikov, montaža in servisira-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Melikova 36,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03051/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala in spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5327296
Sedež: Ljubljana, Ob dolenjski želez-

nici 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dejak Ludvik, Ljubljana,

Melikova 36, vstop 14. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: razvoj in izdelava laboratorij-
ske opreme.

Dejavnost družbe je odslej: razvoj in iz-
delava laboratorijske opreme, servisiranje
in montaža laboratorijske opreme, trgovina
na debelo in drobno za neživilske proizvo-
de, zastopanje in posredovanje v obsegu
predmeta poslovanja, svetovanje na področ-
ju analitske kemije in izbire laboratorijske
opreme, strokovno usposabljanje uporabni-
kov, dodelava neživilskega blaga, zastopa-
nje tujih firm, posredovanje v zunanjetrgo-

vinskem prometu, uvoz in izvoz neživilskih
proizvodov.

Rg-23981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17415 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
ISKRA COMMERCE MERILNO RE-
GULACIJSKA IN STIKALNA TEH-
NIKA,  d.o.o.,  sedež:  Trg  republike  3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16220/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev in spremembo dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5888204
Firma: ISKRA FINANCE, NALOŽBE,

PRODAJA, d.o.o. Stegne 21/X, Ljubljana
Skrajšana firma: ISKRA FININVEST,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Stegne 21/X
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Iskra Commerce medna-

rodno trgovsko podjetje, d.o.o., izstopilo
20. 12. 1994, Perviz Asim, Črnuče, Strniše-
va 29, in IGF, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva
10, vstopila 20. 12. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lam-
pič Božidar, razrešen 20. 12. 1994 kot v.d.,
direktorja; direktor Perviz Asim, imenovan
20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene;  2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
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oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami;  5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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 prodjal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s kjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-

čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
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; 7010 Poslovanje z latnimi 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; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-23985

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03835 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PROKOMM, Projektiranje, trženje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul.
29. hercegovske divizije 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10993/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5498244
Sedež: Ljubljana, Puhova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Vanda, vstopila

11. 1. 1991, vložila 150.000 SIT in Martin-
čič Matjaž, vstopil 19. 4. 1994, vložil
1,350.000 SIT, oba iz Ljubljane, Puhova 1,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Martinčič Vanda, imenovana
19. 4. 1994.

Rg-23986

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03884 z dne 14. 1. 1995 pri subjektu
vpisa JESPAK, trgovina, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:  Šmar-
tinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/12455/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5496942
Firma:  JESPAK,  trgovina,  storitve,

d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134/B
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134/B
Osnovni kapital: 2,914.000 SIT
Ustanoviteljici: Strohsack Sonja, Ljub-

ljana, Archinetova ul. 3, in Smoljo Eliza,
Ljubljana, Reška 1, vstopili 18. 4. 1991,
vložili po 1,457.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-23987

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03996 z dne 11. 1. 1995 pri subjektu

vpisa PROMAX, Računalniški inženiring,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Šuligojeva 6,
Grosuplje, pod vložno št. 1/15629/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5579899
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žužek Marko, Grosuplje,

Šuligojeva 6, vstop 10. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: storitve s področja
računalništva: projektiranje informacijskih
sistemov, svetovanje in izobraževanje, iz-
delava in vzdrževanje programske opreme,
obdelava podatkov z lastno opremo, poso-
janje računalniške opreme, leasing računal-
niške opreme, računalniško oblikovanje; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev (agencijski, za-
stopniški, komisijski in posredniški posli);
trgovina na veliko in malo s prehrambenimi
in neprehrambenimi proizvodi; fotokopira-
nje; finančno in računovodsko svetovanje
in posredovanje; storitve s področja go-
stinstva in turizma; marketing; reklamne sto-
ritve.

Rg-23988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01345 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa DIVIDA, upravljanje investicijskih
skladov, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo statuta zaradi povečanja osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5841666
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 20. 3. 1995.

Rg-23991

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12100 z dne 20. 12. 1994 pri subjektu
vpisa REVITAL, d.o.o., podjetje za na-
jemni management, Ljubljana, Stegne 21,
sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/19652/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povišanje osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5662001
Osnovni kapital: 7,082.000 SIT
Ustanovitelja: Iskra Holding, d.d., Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstopila 2. 7. 1992 in
Razla Trading Ltd., Nikozija, Afenia House
70, Macarios Avenu, vstopila 2. 9. 1992,
vložili po 3,541.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-23993

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03850 z dne 29. 12. 1994 pri subjektu
vpisa DONAR, podjetje za notranjo opre-
mo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ulica Marice Kovačeve 19, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03638/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
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ustanoviteljev in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5313716
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lapanja Milan, vstopil

9. 2. 1990, vložil 750.000 SIT, ter Lapanja
Milan, st. in Lapanja Emilija, vstopila 18. 4.
1994, vložila po 375.000 SIT, vsi iz Ljub-
ljane, Ul. Marice Kovačeve 19, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-23994

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03857 z dne 22. 11. 1994 pri subjektu
vpisa GRE-KOS, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Vrhnika, sedež:
Med vrtovi 1, Vrhnika, pod vložno št.
1/11460/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5483182
Osnovni kapital: 1,766.600 SIT
Ustanovitelji: Kos Gregor, vstopil 5. 3.

1991, vložil 883.300 SIT, ter Kos Anka in
Kos Alojz, vstopila 11. 2. 1993, vložila po
441.650 SIT, vsi z Vrhnike, Med vrtovi 1,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-24858

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04232 z dne 29. 8. 1995 pod št. vložka.
1/26659/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o., s temile podatki:

Matična št.: 5912857
Firma: ORMOND FERK & CO., pod-

jetje za trgovino in storitve, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ORMOND FERK &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ferk Frane, Ceršak, Koz-

jak 15, vložil 1.600 SIT in Šarič Gordana,
Vrhnika, Vrtnarija 1 B, vložila 400 SIT –
vstopila 12. 7. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ferk Frane in namestnica direktorja Ša-
rič Gordana, imenovana 12. 7. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpsiana 29. 8. 1995: 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 050 Ribištvo,
ribogojstvo, ribiške storitve; 221 Založniš-
tvo; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 551 Dejavnost
hotelov; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-24863

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04296 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa UNI – MOBIL JM, inženiring in
projektiranje, d.o.o., Ljubljana, Langu-
sova 21, sedež: Langusova 21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5435307
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jamšek Franc, Mengeš,

Liparjeva 5 in Muren Marjan, Ljubljana,
Glinška 2a, vstopila 20. 9. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24867

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04345 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
CENTER LJUBLJANA, trgovsko podjet-
je, p.o., Ljubljana, sedež: Letališka 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01400/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5007828
Firma: CENTER LJUBLJANA, trgov-

sko podjetje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: CENTER LJUBLJA-

NA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 188,805.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 26. 6. 1995, vložek 188,805.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podobnik Anton, Ljubljana-Polje,
Novo Polje, C. XVIII/4a, ki od 26. 6. 1995
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vizjak Sonja,
Drnovšek Milan, Butara Dragica, Osojnik
Vinko, Muhič Albin in Jelenc Milan, vsto-
pili 26. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995:  451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
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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; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe.

Rg-24955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08298 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VENE & CO, d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno s tekstilom in stroji,
Grudnova 10, Ljubljana Šentvid, sedež:
Grudnova 10, Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/05848/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573912
Firma: PLETENINE PENTLJA, d.o.o.,

proizvodnja pletenin in trikotaže, trgovi-
na na debelo in drobno s tekstilom in stro-
ji, Grudnova 10, Ljubljana-Šentvid

Skrajšana firma: PLETENINE PENT-
LJA, d.o.o., Ljubljana-Šentvid

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vene Franci, vstopil

10. 2. 1992 in Sodja-Vene Maruška, vstopi-
la 13. 5. 1994, oba iz Ljubljane – Šentvid,
Grudnova 10, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: proizvodnja tekstilnih izdel-
kov; trgovina na debelo in drobno s teksti-
lom in tekstilnimi stroji; računsko progra-
miranje pletilnih in šivalnih strojev za nove
modele; organizacijske, tehnološke in eko-
nomske storitve; vodenje računovodskih in
knjigovodskih del drugim podjetjem; servis
in popravila pletilnih, šivalnih in ostalih
strojev in naprav v tekstilni dejavnosti; za-
stopanje in posredovanje v blagovnem pro-
metu.

Rg-24968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14685 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BOEX, export-import, inženiring,
d.o.o., sedež: Polje, C. X/2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5665736
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8

Rg-24973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14750 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MEM, razvoj elementov elektroe-
rozijskih naprav in vpenjalnih sistemov,
d.o.o., Ljubljana, Teslova ulica 9, sedež:
Teslova ulica 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/07953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prokurista in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5406617
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Paradisova Marina, stan. 31, Mosk-
va, Rusija, Varšavskoje šose Nr. 70, kor. 1,
imenovana 29. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-24735

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

94/14010 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GPG RAFIS, Računovodstvo, finan-
ce, svetovanje, d.o.o., Grosuplje, sedež:
Taborska c. 13, Grosuplje, pod vložno št.
1/16095/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deleža in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5586305
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno podjetje Grosup-

lje, d.d., Grosuplje, Taborska c. 13, vstop
23. 12. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habe Miran, razrešen 17. 4. 1994;
direktorica Gluvič Dušica, Grosuplje, Ljub-
ljanska c. 4/b, imenovana 18. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja, podjetniško svetovanje, upravlja-
nje s holding družbami; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-24746

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16702 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRANSPORTER, Trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež:
C. V/8a, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/06369/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358604
Firma: VIRKON, proizvodnja in sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana, Vogelna 8
Skrajšana firma: VIRKON, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Vogelna 8
Osnovni kapital: 1,535.008 SIT
Ustanoviteljica: Marn Liljana in Jeglič

Bojan, izstopila 19. 12. 1994, Zabukovec
Vida, Ljubljana, Vogelna ulica 8, vstopila
19. 12. 1994, vložila 1,535.008 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Marn
Liljana in Jeglič Bojan, razrešena 19. 12.
1994, kot člana poslovodnega odbora; di-
rektor Lesar Darko, Ljubljana, Vogelna 8,
imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5153 Tr-
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govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-24760

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19418 z dne 30. 8. 1995 pod št. vložka
1/26670/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos z Okrožnega sodišča v Kranju,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5560756
Firma: SOLGRI, podjetje za trgovino,

zastopanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Karlovška 1

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Karlovška 1
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelji: Ricco Claudio, Udine, Ita-

lija, Via Tiepolo 6, Tricesimo, vstop 21. 11.
1991, vložek 613.200 SIT, Merle Igor, Rije-
ka, Hrvatska, Ul. A. Španca 5, vstop 7. 4.
1993, vložek 602.700 SIT, in Ricco Loboda
Claudia, Ljubljana, Kolarjeva 26, vstop
29. 12. 1994, vložek 302.100 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Benet Alojz, izstop
29. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ricco Loboda Claudia, imenovana
29. 12. 1994,  zastopa družbo brez omejitev,
in prokurist Benet Alojz, Kranjska Gora,
Savsko naselje 25, imenovan 29. 12. 1994;
zastopnika Benet Alojz in Ricco Claudio,
razrešena 29. 12. 1994.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/2867/00 s firmo Solgri, podjetje za tr-
govino, zastopanje, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Kransjka Gora, Savsko naselje 25.

Rg-24777

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04772 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ANŽEX, Podjetje za proizvodnjo,
prodajo in zatopanje, d.o.o., Kamnik,
Podgorje 127, sedež: Podgorje 127, Kam-
nik pod vložno št. 1/16626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5602505
Osnovni kapital: 1,559.000 SIT
Ustanovitelj: Jagodic Mirko, Kamnik,

Podgorje 127, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,559.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24830

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

95/01050 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DOBAVNI BETON, proizvodnja in
transport betona, d.o.o., Prevod firme v
nemškem jeziku: LIEFERBETON, Pro-
duktion und Transport von Beton, Gmb-
H, sedež: Ig 365, Ig pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/24844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5816394
Osnovni kapital: 63,584.000 SIT
Ustanovitelj: Lieferbeton AG, Dunaj,

Avstrija, Handelskai 132, vstop 5. 11. 1993,
vložek 63,584.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Unger Gottfried, Dunaj, Avstrija,
Handelskai 214/13/25, imenovan 16. 2.
1995, in Ježovnik Vesna, Ig 365, imenova-
na 29. 6. 1995 zastopata družbo brez omeji-
tev kot poslovodji.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1430
Pridobivanje mineralov za kemijsko pro-
izvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovna na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-24840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02279 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu vpisa
MONTER, Kleparstvo, ključavničarstvo
in strešno izolaterstvo, Ljubljana, p.o., se-
dež: Celovška 180 b, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00118/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015308
Firma: MONTER, krovstvo, kleparstvo

in ključavničarstvo, d.d.
Skrajšana firma: MONTER, Ljubljana,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 39,100.000 SIT

Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-
ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 2. 3. 1995, vložek 39,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Fink Janja, Guž-
vinec Ivan in Rožej Peter, vstopili 2. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1995: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem;  7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
219/0374/94/GV z dne 21. 4. 1995.

Rg-24841

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02643 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GPG RAFIS, Računovodstvo, finan-
ce, svetovanje, d.o.o., Grosuplje, sedež:
Taborska c. 13, Grosuplje, pod vložno št.
1/16095/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev družbe GPG Biting, d.o.o.,
Grosuplje, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, deleža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5586305
Firma: GPG RAFIS, Računovodstvo,

finance, svetovanje in računalniški inže-
niring, d.o.o., Grosuplje

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno podjetje Grosup-

lje, d.d., Grosuplje, Taborska c. 13, vstop
23. 12. 1991, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 511 Po-
sredništvo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje
s holding družbami;  7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1995: 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pripojitev družbe GPG BITING, Podjet-
je za računalniški inženiring, d.o.o., Gro-
suplje, Taborska c. 13 (št. reg. vl.
1/16147/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 20. 3. 1995.
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Rg-24849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03904 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TABOR LJUBLJANA, p.o., go-
stinstvo, turizem in opravljanje storitev
samskim domovom in poslovnim zgrad-
bam, sedež: Tabor 9, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01564/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072239
Firma: TABOR LJUBLJANA, d.d., go-

stinstvo, turizem in opravljanje storitev
samskim domovom in poslovnim zgrad-
bam, Ljubljana

Skrajšana firma: TABOR LJUBLJA-
NA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 258,781.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 31. 5. 1995, vložek 258,781.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Bole Lilijana,
Ožbolt Anton, Polšak Marinka, Perdan
Zdenka, Risman Željko in Zupančič Sergej,
vstopili 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90005 Druge storitve javne higiene.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 228/072/95-MV z dne 3. 7. 1995.

Rg-25216

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12960 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
STARC, d.o.o., proizvodno in trgovsko
podjetje in svetovanje, Goriča vas 17 a,
Ribnica, sedež: Goriča vas 17 a, Ribnica,
pod vložno št. 1/03944/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, deležev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5537576
Ustanovitelj: Starc Marijan, Ribnica, Go-

riča vas 17 a, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,839.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajuk Alenka, izstop 20. 6. 1994.

Rg-26121

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14419 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SIBENIKO, export-import, d.o.o.,
sedež: Pribionova ul. 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13733/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, zastopnika, ustanovitelja in osnov-
nega kapitala ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Firma:  SIBENIKO  Export  Import,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: SIBENIKO Export
Import, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zdešarjeva 13
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Šebenik Majda, izstop

20. 9. 1994; Grojzdek Boris, Ljubljana Po-
lje, Zdešarjeva 13, vstop 20. 9. 1994, vložek
1,541.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šebenik Majda, razrešena 20. 9.
1994, direktor Grojzdek Boris, imenovan
20. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, pove-
zano z živinorejo – mešanon kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 050 Ribiš-
tvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tu-
di iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 153 Predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 155 Predelava mle-
ka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 159 Proizvodnja pijač; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 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.; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov

iz plute, slame in protja; 212 Proizvodnja
izdelkov iz papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušiko-
vih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 244 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin in preparatov; 245 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2464 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja
izdelkov iz gume; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 266 Proizvodnja iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 274 Proizvodnja plemenitih in neželez-
nih kovin; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 275 Livarstvo; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
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rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 362 Kovanje kovancev, pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 364 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Dru-
ge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 455 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 vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in

rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na 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 pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 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 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost
lekarn; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-

na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li 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 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski 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.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
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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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8010 Predšolska vzgoja
in osnovnošolsko izobraževanje; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9120
Dejavnost sindikatov; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 921 Filmska in video-
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
kjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 926 Šport-
na dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejav-
nosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-30045

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12414 z dne 31. 8. 1995 pod št. vložka
1/26681/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5859573
Firma: SLOVENIJALES HOLDING,

G.m.b.H., Celovec, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: SLOVENIJALES HOL-

DING, G.m.b.H., Avstrija, Klagenfurt, Pa-

radaisergasse 9, A-9014, vstop 11. 5. 1994,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šter Jože, Ljubljana, Reboljeva 2,
imenovan 11. 5. 1994, zastopa podružnico z
omejitvijo, da sklepa pogodbe in opravlja
druga pravna dejanja po predhodnem so-
glasju direktorja podjetja SLOVENIJALES
HOLDING, G.m.b.H, Celovec.

Dejavnost: ustanavljanje novih družb,
nakup deležev in udeležba v drugih družbah
in podjetjih ter prevzem vodenja in zastopa-
nja teh družb in podjetij; upravljanje podje-
tij in deležev podjetij v tuzemstvu in ino-
zemstvu; zagotavljanje ustreznega financi-
ranja podjetij, v katerih je družba udeležena
s kapitalom; nakup in prodaja ter uvoz in
izvoz proizvodov, ki so predmet poslovanja
podjetij, v katerih ima družba večinski de-
lež, predvsem lesa in lesnih izdelkov, ke-
mičnih proizvodov, strojev in strojne opre-
me ter surovin in repromaterialov za njiho-
vo proizvodnjo, kakor vseh drugih vrst bla-
ga, zastopanje in posredovanje poslov, s tem
da posle iz te alinee opravlja le po predhod-
nem soglasju ustanoviteljice; predmet po-
slovanja je tudi zagotovitev financiranja
podjetij, v katerih je družba udeležena, in
izvajanje vseh zadevnih finančnih poslov,
vključno z nakupom in prodajo vseh vrst
vrednostnih papirjev in terjatev; družba je
upravičena tudi do vseh drugih dejanj, po-
slov in ukrepov, ki služijo doseganju ali
pospeševanju ciljev družbe in se skladajo s
programom dela družbe.

Rg-30046

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03175 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa BOKO, podjetje za svetovanje, tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dolenjska c. 83, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14460/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5543827
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 53
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 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; 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; 513

Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 7010 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 930 Druge storitvene dejavosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
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Rg-30050

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02385 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VILEX, inženiring, marketing, tr-
govina, turizem, proizvodnja, d.o.o.,
Ljubljana, Kebetova 23, sedež: Kebetova
23, Ljubljana, pod vložno št. 1/16655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5605245
Firma: DAMA Co, inženiring, marke-

ting, trgovina, turizem, proizvodnja,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DAMA Co, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Ustanoviteljica: Štiftar Barbara, Ljublja-

na, Martina Krpana 2, vstopila 3. 4. 1995,
vložila 1,557.445 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lešnjak Viktor in Lešnjak Jelena,
izstopila 3. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnjak Viktor in zastopnica Lešnjak
Jelena, razrešena 3. 4. 1995; direktorica Štif-
tar Barbara, imenovana 3. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-30051

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12564 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MONTY, podjetje za izvajanje za-
ključnih del v gradbeništvu, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Pokopališka 13, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5606055
Osnovni kapital: 1,501.699 SIT

Ustanovitelj: Horvat Tomaž, Ljubljana,
Pokopališka 13, vstop 31. 1. 1992, vložek
1,501.699 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Bozovičar Mirjam in Horvat Mile-
na, obe iz Ljubljane, Pokopališka 13, ime-
novani, 6. 6. 1994, zastopata družbo brez
omejitev kot namestnici direktorja.

Dejavnost: zaključna dela v gradbeniš-
tvu; montažne storitve; mizarstvo; trgovina
na malo z neživilskimi proizvodi; gostinske
storitve; zastopanje domačih in tujih fizič-
nih in pravnih oseb ter posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; prevoz blaga za last-
ne potrebe v cestnem prometu.

Rg-30063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03662 z dne 3. 8. 1995 pri subjektu vpisa
FINART, finance in umetnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Prečna 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359589
Firma: SILAN INVEST, družba za sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SILAN INVEST, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 10
Ustanovitelja: Cerar Janko, Domžale,

Rača 4, in Poljanšek Leopold, Ljubljana,
Trubarjeva cesta 81, vstopila 1. 5. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; OVUM, d.o.o., Ljubljana, izsto-
pil 1. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Centa Urban, razrešen 1. 7. 1995;
direktor Poljanšek Leopold, imenovan 1. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527

Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 601 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z lastnimi nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov 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 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 77412 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; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 926 Športna deja-
vost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-30064

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12706 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu vpisa
DETEL, Podjetje za marketing, proizvod-
njo, komercialno posredovanje, promet
blaga na debelo in drobno, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Majorja Lavriča 12, se-
dež: Majorja Lavriča 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11231/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462207
Osnovni kapital: 1,556.970 SIT
Ustanovitelja: Kert Branko in Kert Ja-

smina, oba iz Ljubljane, Linhartova 100,
vstopila 29. 1. 1991, vložila po 778.485 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 8. 1995: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje.
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Rg-30066

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12482 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpisa
VOYAGE, Prevozno, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
405, sedež: Dunajska 405, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5527104
Osnovni kapital: 1,571.000 SIT
Ustanovitelj: Esih Matjaž, Ljubljana, Na

Brežini 10, vstop 24. 10. 1991, vložek
1,571.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30081

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15291 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PVT, prevozništvo, vulkanizerstvo,
trgovina, d.o.o., Vodice, sedež: Kamniška
65, Vodice, pod vložno št. 1/13835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526035
Osnovni kapital: 3,228.000 SIT
Ustanovitelj: Štupar Janez, Vodice,

Kamniška c. 65, vstop 12. 11. 1991, vložek
3,228.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022

Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-30082

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16882 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PREKOV, Podjetje za predelavo ko-
vin in izdelkov iz plastičnih in umetnih
mas ter orodjarstvo, d.o.o., sedež: Toma-
žičeva 65, Ljubljana, pod vložno št.
1/04496/00 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.: 5873649
Osnovni kapital: 1,833.600 SIT
Ustanovitelj: Lamovšek Ivan, Ljubljana,

Tomažičeva 65, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,833.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izo-
latorjev in izolacijskih elementov iz kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2751 Litje žele-
za; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 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
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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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-30084

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16985 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa R & S, inženiring, d.o.o., sedež: Pod-
peč 30, Preserje, pod vložno št. 1/13732/00
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.: 5541565
Osnovni kapital: 2,142.148 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Gregor, Preserje,

Podpeč 30, vstop 21. 11. 1994, vložek
2,142.148 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravne-
ga stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-

nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hlad-
no valjanje ozkega traku; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2734 Vlečenje žice; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3541 Proizvodnja motornih koles; 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 dodato opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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;
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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.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-30085

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16338 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ALPress, Podjetje za trgovino, teh-
nološke in organizacijske storitve ter in-
ženiring, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13395/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5522595
Skrajšana firma: ALPress, d.o.o.
Osnovni kapital: 12,336.000 SIT
Ustanovitelji: Čačkov Lenča, Ljubljana,

Gotska 8, vložek 167.000 SIT, Česenj Mar-
tin, Ljubljana, Kersnikova 10, vložek
257.000 SIT, Šujdovič Aleksander, Ljublja-
na, Zelena pot 9, vložek 153.000 SIT, Že-
leznik Marina, Ljubljana, Trg komandanta
Staneta 6, vložek 141.000 SIT, Ažman Re-
nata, Ljubljana, Štihova 3, vložek 143.000
SIT, Agrež Živa, Ljubljana, Riharjeva 28,
vložek 152.000 SIT, Avsec Milena, Loga-
tec, Tovarniška 12b, vložek 1,132.000 SIT,
Bogdanovski Jana, Ljubljana, Prijateljeva
9, vložek 89.000 SIT, Brun Miha, Ljublja-
na, Pot na Fužine 21, vložek 668.000 SIT,
Dolinar Tatjana, Ljubljana, Novinarska 6,
vložek 163.000 SIT, Furlan Simona, Novo
mesto, Kronovo 8, vložek 135.000 SIT, Le-
skovšek Jaroslav, Ljubljana, Novinarska 10,
vložek 36.000 SIT, Grizila Sonja, Ljublja-
na, Glinškova ploščad 4, vložek 198.000
SIT, Gustinčič Mitja, Ljubljana, Gallusovo
nabrežje 13, vložek 22.000 SIT, Hrovat Jan-
kica, Ljubljana, Herbersteinova 14, vložek
101.000 SIT, Jeklin Bernarda, Ljubljana,
Gotska 3, vložek 413.000 SIT, Juvan Franc,
Litija, Grumova 2, vložek 114.000 SIT, Ki-
kelj Katarina, Ljubljana, Partizanska 7, vlo-
žek 620.000 SIT, Kmet Katja Marija, Ljub-
ljana, Rožna dolina c. XI/32, vložek 216.000
SIT, Knez Irena, Ljubljana, Smoletova 18,
vložek 156.000 SIT, Kolar Olaf, Ljubljana,
Pod topoli 33, vložek 146.000 SIT, Korent
Vincenc, Ljubljana, Črna vas 255, vložek

216.000 SIT, Korošec Janez, Ljubljana, Pod
hrasti 40, vložek 248.000 SIT, Kotar Rast-
ko, Ljubljana, Triglavska 21, vložek 46.000
SIT, Kretič Nives, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 20, vložek 60.000 SIT, Lesjak An-
drej, Ljubljana, Bičevje 7, vložek 953.000
SIT, Lovšin Peter, Ljubljana, Celovška 185,
vložek 173.000 SIT, Lupša Maja, Ljublja-
na, Krivec 1, vložek 191.000 SIT, Mavsar
Andrej, Ljubljana, Hošiminhova 5, vložek
569.000 SIT, Mestinšek Avemarija, Ljub-
ljana, Rožna dolina, C. IX/29, vložek
151.000 SIT, Novak Vilko, Ljubljana, Hu-
dovernikova 4, vložek 221.000 SIT, Ober-
snel Grgič Alenka, Ljubljana, Pod topoli
70, vložek 553.000 SIT, Pakiž Slavko, Bre-
zovica pri Ljubljani, Brezovica 216, vložek
155.000 SIT, Perhavec Vojko, Ljubljana,
Livada 11, vložek 195.000 SIT, Podbevšek
Albina, Ljubljana, Gotska 1, vložek 668.000
SIT, Pogačnik Peter, Ljubljana, Koroška 14,
vložek 175.000 SIT, Popov Trifunović Na-
da, Ljubljana, Glavarjeva 47, vložek
165.000 SIT, Potočnik Gabrijela, Radovlji-
ca, Gradnikova 131, vložek 137.000 SIT,
Remec Iztok, Ljubljana, Župančičeva 8, vlo-
žek 120.000 SIT, Sežun Jelka, Ljubljana,
Šarhova 4, vložek 668.000 SIT, Skočir Ja-
nez, Ljubljana, Gregorčičeva 17/5, vložek
144.000 SIT, Sovinc Slavka, Ljubljana, Po-
lje, C. VI/28, vložek 109.000 SIT, Trošt
Severin, Ljubljana, C. 27. aprila 7, vložek
22.000 SIT, Volčič Mitja, Ljubljana, Goraz-
dova 17, vložek 286.000 SIT, Vrečar Aljo-
ša, Ljubljana, Celovška 287, vložek 288.000
SIT, vsi vstopili 24. 9. 1991, Hajdinjak Sta-
nislav, Ljubljana, Mlinska pot 32, vložek
264.000 SIT, vstopil 8. 12. 1994, in Guzej
Tine, Ljubljana, Maroltova 8, vložek
337.000 SIT, vstopil 5. 12. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Sattler Miran, Vidic
Ivan in Vujanović Slobodan, izstopili 6. 12.
1994; Šorn Sonja, Vizjak Pavšič Mojca, Go-
lob Gabrijel in Logonder France, izstopili 8.
12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lesjak Andrej in direktor Šetinc Le-
nart, razrešena 16. 12. 1994; direktor Hajdi-
njak Stanislav, imenovan 16. 12. 1994, za-
stopa družbo z omejitvijo, da za sklepanje
pogodb o nakupu, prodaji ali obremenitvi
nepremičnin družbe, najemanju posojil ali
dajanju poroštev, ki presegajo 50 % osnov-
nega kapitala družbe, za sklepanje trajnih
poslov prek enega leta z drugimi partnerji,
ter dajanje posojil znotraj družbe, ki prese-
gajo znesek 20 % osnovnega kapitala druž-
be, potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Kovačič Andrej,
Pirkovič Janko, Lesjak Andrej, Popov-Tri-
funovič Nada in Einsiedler Martin, vstopili
16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na

debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-30091

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15339 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KOZMETIKA TATJANA, inovativ-
na kozmetika nohtov in ostale kozmetič-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Trebušako-
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va 6, sedež: Trebušakova 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06419/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5368014
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanoviteljica: Vukovič Tatjana, Ljub-

ljana.-Šentvid, Trebušakova 6, vstop 6. 4.
1990, vložek 1,702.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-30097

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16995 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LUKA, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Sadinja vas 49, Ljubljana-Do-
brunje, sedež: Sadinja vas 49, Ljubljana-
Dobrunje, pod vložno št. 1/10492/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449049
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Štupar Ludvik, Ljubljana-

Dobrunje, Sadinja vas 49, vstop 25. 12.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-30101

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08494 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PEGA, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Mengeš, Kidričeva 20a, se-
dež: Kidričeva 20a, Mengeš, pod vložno
št. 1/04228/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5900794
Firma: SITAR A.G. in P., trgovsko in

proizvodno podjetje, d.n.o., Mengeš
Skrajšana firma: SITAR A.G. in P.,

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

odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Slovenska c. 20a
Ustanovitelja: Sitar Peter, izstopil 16. 5.

1994, Sitar Alenka in Sitar Gašper, oba iz
Mengša, Slovenska c. 20a, vstopila 16. 5.
1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sitar Peter, razrešen 16. 5. 1994; di-

rektorica Sitar Alenka, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2213 Izdajanje re-
vij in periodike; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja
ur; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic, polprikolic; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohišta,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s

pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje, 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškim-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30102

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16912 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa D.R.MAC, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring, d.o.o., Hudo 29,
Radomlje, sedež: Hudo 29, Radomlje, pod
vložno št. 1/21291/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5734711
Osnovni kapital: 1,870.000 SIT
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Ustanovitelja: Gerčar Valerija, Radom-
lje, Hudo 29, vložek 1,122.000 SIT, in Dor-
čič Robert, Kamnik, Jelovškova ul. 12, Du-
plica, vložek 748.000 SIT – vstopila 30. 9.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 157 Proizvodnja krmil za pre-
hrano živali; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 52482 Dejavnost cvetličarn;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
6312 Skladiščenje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 746 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-30107

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15961 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LineAir, Podjetje za promet in tr-
govino, d.o.o., sedež: Šišenska 51, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5672155
Firma: LINEAIR, Proizvodnja, trgovi-

na, storitve, marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LINEAIR, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodičar Roman-Pavel,

vstopil 3. 2. 1992, in Vodičar Iztok, vstopil
12. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Šišenska 51,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 353 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve poto-

valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnost drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-30111

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16911 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PAN TRADE, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Leninov trg 16, sedež:
Leninov trg 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/09013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423961
Firma: PAN TRADE, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Preglov trg 12, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 12
Osnovni kapital: 1,534.086 SIT
Ustanovitelja: Pandža Dražena, vstopila

20. 9. 1990, in Pandža Ante, vstopil 21. 12.
1994, oba iz Ljubljane, Leninov trg 16, vlo-
žila po 767.043 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pandža Ante, imenovan 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering), 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-30117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16950 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  POTRBIN,  gradbeništvo,  d.o.o.,
Ljubljanska 87, Domžale, sedež: Ljub-
ljanska 87, Domžale, pod vložno št.
1/11942/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5483336
Firma: POTRBIN, proizvodnja, grad-

beništvo in trgovina, d.o.o., Domžale

Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelja: Potrbin Jože, vstopil 1. 3.

1991, in Potrbin Milenca, vstopila 15. 12.
1994, oba iz Domžal, Ljubljanska 87, vloži-
la po 763.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih 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 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-30120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16959 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  GREGORINO,  Export-import,
d.o.o., Poljanska cesta 8, Ljubljana, se-
dež: Poljanska cesta 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5816076
Osnovni kapital: 1,599.620 SIT
Ustanovitelj: Židan Gregor, Ljubljana,

Poljanska cesta 8, vstop 13. 1. 1992, vložek
1,599.620 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30129

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/15666 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PELATI, d.o.o., podjetje za trgovi-
no, turizem in storitve, Domžale, Krakov-
ska 11, sedež: Krakovska 11, Domžale,
pod vložno št. 1/24482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5816556
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Manush Destani, Ljublja-

na, Reboljeva ul. 13, vstop 23. 2. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 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;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30130

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17002 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MADR, Grafična dejavnost, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Mengeš, sedež: Dr.
Zajca 14, Mengeš, pod vložno št.
1/22001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5869242
Osnovni kapital: 1,619.000 SIT

Ustanoviteljica: Drolc Marija, Mengeš,
Ul. dr. Zajca 14, vstop 25. 2. 1993, vložek
1,619.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17704 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MIROS, gostinstvo, trgovina, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Viška cesta
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/19004/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5623065
Ustanovitelja: Poropat Miroslav, izstop

27. 12. 1994; Maassarani Issam, Sidney, Av-
stralija, Chester Hill, NSW 2162, vstop
27. 12. 1994, vložek 1,666.980 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Črnak Maassarani Majda, Ljublja-
na, Ob mejašu 1, imenovana 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Po-
ropat Miroslav, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1717 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 173 Plemeni-
tenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja dru-
gih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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; 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; 52481 Trgovina na drob-

no s športno opremo; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 553 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Rg-30143

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14615 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  GUMIFLEX,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., sedež: Podgorje 120, Kamnik, pod
vložno št. 1/05792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5358205
Firma: JANGO – K, marketing in sto-

ritve, d.o.o., Kamnik, Ulica L. Stiasnyja 4
Skrajšana firma: JANGO – K, d.o.o.,

Kamnik
Sedež: Kamnik, Ulica L. Stiasnyja 4
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Jereb Miran, izstop

5. 10. 1994; Gobec Janja, Kamnik, Ulica L.
Stiasnyja 4, vstop 5. 10. 1994, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jereb Miran, razrešen 5. 10. 1994; direk-
torica Gobec Janja in zastopnica Gobec Ju-
lijana, obe iz Kamnika, Ulica L. Stiasnyja 4,
imenovani 5,. 10. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 505 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-30144

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16969 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  CANCRO,  Podjetje  za  trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Viška 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/20675/00 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.: 5715784
Osnovni kapital: 1,947.625 SIT
Ustanovitelj: Šabič Emil, Ljubljana,

Viška 29, vstop 16. 11. 1992, vložek
1,947.625 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-30145

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17018 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INTERALTA, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Stegne 21c, sedež: Stegne 21c, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5392918
Firma: INTERALTA, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Iztok, Ljubljana,

Koprska ul. 30, in Peternu Marko, Ljublja-
na, Linhartova cesta 22, vstopila 15. 6. 1990,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 203
Stavbno mizarstvo; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov 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;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 511 Posredništvo; 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; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiraih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 551 Dejavnost hotelov; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-30225

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07236 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AGROTON, export-import, trgovi-
na in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Krimska 11, sedež: Krimska 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20144/00 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.: 5699045
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drešar Anton, Ljubljana,

Krimska 11, vstop 29. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5165 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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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.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-30228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17651 z dne 16. 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 osnovnega
kapitala, dejavnosti in pooblastil zastopnika
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5710944
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cibic Damir, Ljubljana, Kuzmičeva
5, ki od 12. 12. 1994 zastopa družbo v prav-
nem prometu neomejeno, razen pri sklepa-

nju poslov glede razpolaganja z nepremič-
ninami, njihovim delom ali obremenitvijo,
prevzemanja jamstev ter drugih po naravi
podobnih poslov, za katere potrebuje pred-
hodno soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0130 Poljedelstvo, povezano z ži-
vinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 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; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov z lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4010 Proizvodnja in di-
stribucija elektrike; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano

za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
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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.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03881 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Fotona, d.d., proizvodnja optoelek-
tronskih naprav, sedež: Stegne 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5045223
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Frelih Tomaž, Ljubljana, Cigaleto-
va 11, imenovan 13. 6. 1995, kot namestnik
direktorja zastopa družbo z omejitvijo, da
za posle, ki presegajo 1,000.000 USD tolar-
ske protivrednosti, potrebuje soglasje nad-
zornega sveta; dipl. ing. Bevc Dušan, Ljub-
ljana, Hrvatski trg 2, razrešen 13. 6. 1995
kot namestnik direktorja in imenovan za
prokurista.

Rg-30230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18722 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ISKRA, Razvojno raziskovalni in-

štitut IEZE, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27,
sedež: Stegne 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/12507/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5489911
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelji: Pirtovšek Ervin, Ljublja-

na, Cesta 24. junija 72b, vstopil 21. 3. 1991,
vložil 1,517.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; ISKRA FERITI, d.o.o. ISKRA
KONDENZATORJI, d.o.o., ISKRA PIO,
d.o.o., ISKRA RELEJI, d.o.o., ISKRA SEM,
d.o.o., ISKRA VARISTOR, d.o.o., ISKRA
VIDEOMATIKA, d.o.o. in ISKRA
BATERIJE ZMAJ, d.o.o., izstopili 15. 3.
1994.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo; d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-30326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04212 z dne 7. 11. 1995 pri subjektu
vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje za
proizvodnjo tehničnih, žičnih in sintetič-
nih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, Sodra-
žica, pod vložno št. 1/127061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Osnovni kapital: 145,583.277 SIT
Ustanovitelji: Tekavec Franc, Ribnica,

Hrovača 52a, Drobnič Jože, Sodražica, Glo-
bel 14, Peteh Marjan, Ribnica, Veljka Vla-
hoviča 6, in Zajc Vinko, Sodražica, Žimari-
ce 71a, vstopili 17. 7. 1995, vložili po
36,395.819,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; DONIT, kemična industrija, p.o.,
izstopil 17. 7. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dipl.
org. Drobnič Jože, ki od 7. 8. 1995 kot di-
rektor zastopa in predstavlja družbo neome-
jeno, razen pri sklepanju poslov glede raz-
polaganja z nepremičninami, njihovim de-
lom in obremenjevanjem, prevzemanja jam-
stev in drugih po naravi podobnih poslov, ki
jih lahko sklepa le na podlagi predhodnega
soglasja skupščine.

Rg-30333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05411 z dne 27. 11. 1995 pod št. vložka
1/27055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924286
Firma: IR ELECTRONIC, distribucija

elektronskih komponent, d.o.o.
Skrajšana firma: IR ELECTRONIC,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ziherlova 2
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Martin, Brezovica

pri Ljubljani, Pot terencev 6, in Razmovski
Aleksander, Ljubljana, Bežigrad 16, vstopi-
la 13. 11. 1995, vložila po 4,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Selan Martin, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Razmovski Aleksan-
der, ki kot pomočnik direktorja zastopa
družbo s soglasjem direktorja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-30338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12755 z dne 23. 11. 1995 pod št. vložka
1/08057/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5393663004
Firma: JESIH & ŠUBIC, d.o.o., Ljub-

ljana, Veleprodaja BTC, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Ustanovitelj: JESIH & ŠUBIC, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 106, vstop
27. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bom-
bek Blaž, Kranj, Ul. Juleta Garovška 19,
imenovan 27. 5. 1994, kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost podružnice je: trženje z ena-
kovrstnimi poslovnimi subjekti in končnimi
potrošniki (trgovina na debelo in na drobno
ter ostale oblike trženja): telečjega, konj-
skega, svinjskega, ovčjega in zajčjega mesa
in mesnih izdelkov iz naštetih vrst mesa v
trajnih in poltrajnih mesnih proizvodih, hra-
njeno v naravnem in umetnem črevu, vklju-
čujoč perutnino, sladkovodne ribe in perna-
to ter dlakavo divjačino ter spremne izdel-
ke, kot so pastete, živalska mast, jajca, kost-
na moka itd.; mleka in mlečnih izdelkov,
vključujoč smetane, jogurte, maslo, mazne
poltrde in trde sorte, ter napitke na osnovi
mleka, z naravnimi dodatki in sladili, vklju-
čujoč sladoled; žitaric, žitnih kalčkov in iz-
delkov na osnovi žitaric, vključujoč moko,
kašo, zdrob, polento in končne prehrambe-
ne izdelke iz žitaric, vključujoč kruh in pe-
civo; zelenjave, sveže, konservirane, zmrz-
njene in sušene; sadja, svežega, zmrznjene-
ga, sušenega ter kompotov, marmelad, dže-
mov, osvežilnih napitkov ter napitkov z
nizko stopnjo alkohola, užitnih gliv in gozd-
nih sadežev, brezalkoholnih in alkoholnih
pijač, nenaštetih prehrambenih izdelkov,
vseh vrst modnih oblačilnih izdelkov iz na-
ravnih in umetnih materialov, vključno z
izdelki iz papirja, usnja, kože in plastičnih
mas ter modnih dodatkov iz vseh naštetih
materialov, vključujoč priložnostni nakit,
obutve in galanterijskih izdelkov iz usnja,
blaga, gume, kavčuka, plastike in plastičnih
mas; naprav za reprodukcijo slike, zvoka in
teksta, vključno z rezervnimi deli za ome-
njene naprave; elektronskih naprav in apa-
ratov, namenjenih elektronski obdelavi po-
datkov, elektronske strojne opreme in pro-
gramskih orodij, vključujoč posamezne
komponente in podsklope, vključno z re-
zervnimi deli za omenjene naprave; elektro-
tehničnih in elektronskih aparatov, od tega
trgovina z radijskimi in TV sprejemniki ter
drugimi napravami avdio video tehnike,
akustičnimi aparati, grelnimi telesi, svetil-
nimi telesi, vključujoč naprave za razmno-
ževanje in širjenje teksta, glasu in slike,
skupaj z rezervnimi deli za vse omenjene
naprave; aparatov in pripomočkov za gos-
podinjstvo, delujočih na osnovi električne
energije oziroma drugih sorodnih energij,
vključno z rezervnimi deli za omenjene na-
prave; izdelkov iz stekla, keramike, porce-
lana, plastičnih mas in kovin, namenjenih
gospodinjstvu ter okrasitvi interiera, vklju-
čujoč keramične ploščice; elektromateriala

in instalacijskega materiala; kovinskih in že-
lezarskih izdelkov, namenjenih vsem vrstam
hišnih opravil in ureditvi interiera; izdelkov
in pripomočkov za osebno higieno, vključu-
joč mila, šampone, kreme za britje in kreme
za nego telesa ter pripomočke in naprave za
nego telesa na mehanski in električni po-
gon; čistilnih sredstev vseh vrst; kozmetič-
nih sredstev; papirja in papirne galanterije
ter ostalega pisarniškega inventarja iz pa-
pirja, lesa, grafita, plastičnih mas in kovin;
športnih artiklov, namenjenih taborjenju in
rekreaciji, razen pripomočkov za lov, ter
športnih artiklov za športno udejstvovanje
pri športih, kjer artikel presega uporabo
športnikove fizične sile; igrač iz papirja, le-
sa, naravnih in umetnih vlaken, gume in
kavčuka, plastike in plastičnih mas, name-
njenih razvedrilu in miselnemu razvoju; me-
rilnih instrumentov in pripomočkov, vklju-
čujoč zapestne ure; starin in umetnin; pred-
metov iz okrasnega kamenja, poldragih in
dragih kamnov ter plemenitih kovin; toba-
ka, tobačnih izdelkov, vžigalic, vžigalnikov
ter kadilnega pribora, vključujoč pipe; foto-
grafskih in kinematografskih aparatov, fil-
mov in ostalega materiala za izdelavo slik
in pripravo filmskega gradiva za predvaja-
nje, vključujoč rezervne dele; strokovne in
ostale literature ter drugih načinov zapisov
besede, zvoka in slike, vključujoč dnevno
periodiko; spominkov in izdelkov domače
in umetne obrti; aparatov in pripomočkov
za obdelavo, oskrbo in dvig kvalitete lesa,
kamna, kovin in plastičnih mas, tako na me-
hanski kot energetski pogon, vključujoč re-
zervne dele, skupaj z barvami, laki, prema-
zi, lepilom, ipd.; gradbenega, sanitarnega,
instalacijskega in ogrevalnega materiala; ke-
mičnih izdelkov, barvil, lakov in podobne-
ga, kot so kiti in lepila, smole, barve in
barvila; varoval in varovalnih naprav, vklju-
čujoč ključavnice, varovalne cilindre, bla-
gajne in alarmne naprave; protipožarnih
sredstev, izdelkov in naprav, kot so protipo-
žarna oblačila, gradbeni materiali in priroč-
ne gasilne naprave; motornih prevoznih
sredstev, namenjenih udeležbi v cestnem,
vodnem in zračnem prometu, ter ostalih pre-
voznih sredstev, vodenih s pomočjo fizične
sile, vetra ali na drugačen pogon; trgovina
na debelo in drobno z živim drevjem in
drugimi rastlinami: čebulice, korenine in po-
dobno, razen cvetja, in okrasno listje; trgo-
vina na debelo in na drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, razen orožja; nude-
nje storitev in uslug: avkcij, prezentacij in
prodajnih razstav starin in umetnin, finanč-
nega poslovanja in svetovanja, turističnih
storitev, poslovnega svetovanja in marke-
tinga, gostinstva in hotelirstva, posredova-
nja pri trženju tretjih oseb, opravljanja me-
njalniških poslov, neomenjenih storitev na
področju prometa – notranja in mednarodna
špedicija, posredovanje.

Rg-30343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19754 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PEKARNA VIR, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Šaranovičeva 27, Vir
– Domžale, pod vložno št. 1/10995/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5471265
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: ŽITO MLINI, Ljubljana,

d.o.o., in ŽITO PEKARSTVO IN TESTE-
NINARSTVO, Ljubljana, d.o.o, oba iz Ljub-
ljane, Šmartinska 154, vstopila 20. 11. 1990,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 158
Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 602 Drug kopenski promet.

Rg-30344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17646 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GIP Beton, Podjetje gradbene me-
hanizacije, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež:
Borovniško naselje 7, Kisovec, pod vložno
št. 1/19649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5657237
Osnovni kapital: 2,212.610,90 SIT
Ustanovitelj: GIP BETON HOLDING,

d.o.o., Kisovec, Borovniško naselje 7, vstop
20. 7. 1992, vložek 2,212.610,90 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-30349

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/16458 z dne 21. 11. 1995 pod št. vložka
1/27012/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5879400
Firma: C & G TRANSFERTRADE LI-

MITED, PODRUŽNICA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Riharjeva 38
Ustanovitelj: C & G TRANSFERTRADE

LIMITED, Nicosia, Ciper, 70 Arch. Maka-
rios III Avenue, vstop 7. 12. 1994, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Gabrovšek Marko, Trzin, Kidričeva 31,
in Cirman Matjaž, Trzin, Kidričeva 37, ime-
novana 7. 12. 1994, zastopata podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 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;
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; 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; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-30350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04033 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MASTERLINE, d.o.o., izdelava in
prodaja tehničnih komponent, Dimičeva
16, Ljubljana, sedež: Dimičeva 16, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme ter dopolnitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448263
Firma: MASTERLINE, d.o.o., izdelava

in prodaja tehničnih komponent, Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 81
Dejavnost, vpisana 17. 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; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 221 Založništvo; 222 Tiskanje in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 251 Proizvodnja iz-
delkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 271 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 272
Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 274 Proizvodnja
plemenitih in neželeznih kovin; 275 Li-
varstvo; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
321 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
322 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 4521 Splošna gradbena dela; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
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; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 641 Poštne in kurirske
storitve; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 642 Telekomunikacije; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 60 – 30. X. 1996 Stran 4233

mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 7440 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-30351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02261 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MASTERLINE, d.o.o., izdelava in
prodaja tehničnih komponent, Dimičeva
16, Ljubljana, sedež: Dimičeva 16, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5448263
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šišakovič Goran, razrešen 11. 4.
1995; Usenik Aleš, Ljubljana, Prule 1, raz-
rešen 11. 4. 1995 kot družbenik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-30353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04066 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MAGIC ART, izdelovanje, posre-
dovanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, sedež: Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09991/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5446457
Ustanoviteljica: Drofenik Marjan, izstop

25. 6. 1995; Drofenik Darja, Ljubljana, Pre-
glov trg 10, vstop 25. 6. 1995, vložek
1,698.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13660 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa CPI-TURISTA, d.o.o., podjetje za
turizem, gostinstvo in organizacijo izo-
braževanja, Vrhnika, Betajnova 44, se-
dež: Betajnova 44, Vrhnika, pod vložno št.
1/12154/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža in osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5779227
Firma: CPI-TURISTA, d.o.o., podjetje

za turizem, gostinstvo in organizacijo izo-
braževanja, Verd, Kotnikova c. 11, Vrh-
nika

Skrajšana firma: CPI-TURISTA, d.o.o.,
Vrhnika

Sedež: Vrhnika, Kotnikova c. 11
Osnovni kapital: 1,801.000 SIT
Ustanovitelja: Prebil Janez, Vrhnika,

Kotnikova cesta 11, Verd, vstop 20. 2. 1991,

vložek 1,260.700 SIT, in Ečimović Ljubo-
mir, Celje, Pucova 2, vstop 31. 3. 1993,
vložek 540.300 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
1596 Proizvodnja piva; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-30359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00157 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  ALPOMA,  borzno  posredniška
družba, d.d., Domžale, sedež: Ljubljan-
ska 47, Domžale, pod vložno št. 1/23995/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5779570
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT.

Rg-30360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17912 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SCT Medicinski center, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska 135, sedež: Šmartinska
135, Ljubljana, pod vložno št. 1/19955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala ter spremem-
bo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5647959
Firma: SCT Medicinski center, zdrav-

stvene storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 135

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNOVA,
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstop 26. 3.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-30363

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04073 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SEMPRE, podjetje za proizvodnjo,
gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in tu-
rizem, kulturno dejavnost ter storitve,

d.o.o., Ljubljana, sedež: Zasavska cesta 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10916/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala in zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5463491
Firma:  SEMPRE,  trgovina  z  vozili,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Roška 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grbec Niko, izstop 20. 7.

1995; Hren Andrej, Ljubljana Črnuče, Pot v
Hrastovec 23, vstop 20. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grbec Niko, razrešen 20. 7. 1995;
direktor Hren Andrej, imenovan 20. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe.

Rg-30365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02295 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TRST, Podjetje za trgovino, raču-
nalništvo in poslovne storitve, d.o.o., Bi-
zoviška 41, Ljubljana, sedež: Bizoviška
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/14257/00
vpisalo sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542324
Ustanovitelja: Hari Vlado, izstopil 10. 4.

1995; Jabuka Jože, Piran, Verdijeva 28, in
Komić Zlatan, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
12, vstopila 10. 4. 1995, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hari Vlado, razrešen 10. 4. 1995;
direktor Jabuka Jože, imenovan 10. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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
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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; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-30367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05086 z dne 10. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa AKITO, Trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, BTC Hala A, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5637716
Ustanoviteljica: Jerovšek Branko, izstop

20. 10. 1995; Alič Jasminka, Ljubljana, Pov-
šetova 104b, vstop 22. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na

drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 744
Ekonomska propaganda; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-30370

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19609 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  JOŠT  SVETEK  &  Co.,  športna
oprema, d.o.o., sedež: Cesta XVIII. divi-
zije 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/03844/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5320739
Firma: JOŠT SVETEK & Co., športna

oprema, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JOŠT SVETEK & Co.,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jurčkova c. 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Svetek Jošt, vstop 18. 11.

1989, vložek 1,400.000 SIT, in Svetek Bo-
židara, vstop 21. 12. 1994, vložek 100.000
SIT, oba iz Ljubljane, Jurčkova c. 70, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Prijon Toni, izstop
21. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sve-
tek Jošt, razrešen 21. 12. 1994 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
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nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 611 Pomorski promet; 612 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 621 Zračni
promet na rednih linijah; 622 Izredni zračni
promet; 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; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
723 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-30374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03035 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VANDY, podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152, sedež: Šmartinska 152, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14093/00 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.. 5539447
Firma: VANDY, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VANDY, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Palka Vida, Ljubljana,

Dunajska 443, vstop 29. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 285 Površinska obdelava in prekriva-

nje kovin; splošna mehanična dela; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev.

Rg-30375

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18113 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa INŽENIRING TELEKOMUNIKA-
CIJ 100, d.o.o., Pod gradom 27, Brezovi-
ca, sedež: Pod gradom 27, Brezovica, pod
vložno št. 1/03370/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5312728
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štuflek Tomo, razrešen 25. 12. 1994;
Štuflek Jože, Brezovica, Pod gradom 27,
razrešen 25. 12. 1994 kot namestnik direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16391 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DOMINANT, d.o.o., trgovina, mar-
keting in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Pod vrbami 17, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16636/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5645000
Sedež: Ljubljana, Aljaževa 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikelj Franc in Mikelj

Valerija, oba iz Ljubljane, Pod vrbami 17,
vstopila 21. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
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delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0201 Gozdarstvo; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 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; 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; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina

na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-30380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11854 z dne 19. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Meso in divjačina, Podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Ivančna Gorica, Ul. 6. junija
6, sedež: Ul. 6. junija 6., Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/08715/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5416248
Firma: HUBERT, Podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ivančna Go-
rica

Skrajšana firma: HUBERT, d.o.o.,
Ivančna Gorica

Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Mišič Marija, vstopila

25. 9. 1990, in Mišič Janez, vstopil 6. 3.
1992, oba iz Ivančne Gorice, Ul. 6. junija 6,
vložila po 755.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-30382

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

95/00671 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa STEIRERBRAU, družba za marke-
ting in prodajo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/25940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5879523
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist mag. Stuger Alexander, Avstrija, Stat-
tegg, Ursprung 129/2, imenovan 15. 11.
1994.

Rg-30383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05087 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa STEIRERBRAU, družba za marke-
ting in prodajo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/25940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5879523
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist mag. Alexander Stuger, razrešen
6. 10. 1995; prokurist mag. Konrad Wedl,
Graz, Avstrija, Unterer Plattenweg 16, ime-
novan 6. 10. 1995.

Rg-30384

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01340 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa IGEA, Razvoj, svetovanje in stori-
tve s področja geografskih informacijskih
sistemov, d.o.o., sedež: Koprska 94, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5336236
Ustanovitelji: Hribar Matjaž in Šivic Pe-

ter, izstopila 28. 2. 1995; HEUREKA, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 94, vstop 15.12. 1989,
vložek 1,155.000 SIT, Šuntar Aleš, Trbov-
lje, Novi dom 71, vstop 13. 5. 1991, vložek
172.500 SIT, in Mivšek Edvard, Vrhnika,
Partizanski tabor 11, vstop 13. 5. 1991, vlo-
žek 172.500 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-30385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09657 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa STP OLEUM, družba za zastopanje
in trgovanje, d.o.o., Domžale, sedež: Re-
boljeva 31, Mengeš, pod vložno št.
1/12244/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562015
Firma: STP OLEUM, družba za zasto-

panje in trgovanje, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: STP OLEUM, d.o.o.,

Trzin
Sedež: Trzin, Mengeš, Kidričeva 14
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelja: Langerholz Bojan, vstopil

21. 11. 1991, vložil 1,485.000 SIT, in Lan-
gerholz Marko, vstopil 3. 7. 1995, vložil
30.000 SIT, oba iz Trzina, Mengša, Rebo-
ljeva 31, odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 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; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-30392

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05724 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa EDIGS HEPIS, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska
ulica 4, sedež: Šolska ulica 4, Mengeš, pod
vložno št. 1/21021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5714419
Firma: HEPIS, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska ulica 4
Skrajšana firma: HEPIS, d.o.o., Men-

geš, Šolska ulica 4
Ustanovitelj: EDIGS HOLDING, d.o.o.,

izstop 24. 1. 1994; Hlačer Andrej, Mengeš,
Kidričeva 103, vstop 24. 1. 1994, vložek
4,633.674 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00685 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LUIN COM-MERS, Podjetje za eko-
nomsko in poslovno svetovanje ter trgo-
vinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o., Po-
slovna enota Koper, sedež: Vegova 6, Ko-
per, pod vložno št. 1/08445/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5408318
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Jesenek Leopoldu, ki je bil razrešen 18. 5.
1994.

Rg-30395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03147 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/27150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908604
Firma:  OKO  ZUNANJETRGOVIN-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Evstigneev Anatoli, To-

gliatti, Ul. Vorošilova 4a, vložek 765.000
SIT, Stoliar Andrej, Togliatti, Rusija, Ul.
Vorošilova 34/4, vložek 525.000 SIT, in
Korsakova Olga, Togliatti, Rusija, Ul. Av-
tostroitelna 13, vložek 210.000 SIT –

vstopili 25. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vilfan Marko, Ljubljana, Osenjako-
va ul. 6, imenovan 25. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 745 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-30396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03536 z dne 19. 12. 1995 pod št. vložka
1/27149/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5909287
Firma: ALLMET, trgovina, zastopanje

in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALLMET, d.o.o., Lju-

bljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ziherlova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Rajko, Ljubljana,

Ziherlova 6, vstop 25. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 275 Livarstvo; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 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; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30400

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05853 z dne 21. 12. 1995 pod št. vložka
1/27181/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926408
Firma: AGENCIJA VITRAŽ, nepre-

mičnine, poslovne storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AGENCIJA VITRAŽ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Clevelandska 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Živanovič Zorica, Ljub-

ljana, Clevelandska 23, vstop 4. 12. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Živanovič Zorica, imenovana
4. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
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mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30401

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09750 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa KOMPAS SKIRO, Podjetje za ra-
čunalniški in informacijski inženiring,
d.d., Ljubljana, Teslova 30, sedež: Teslo-
va 30, Ljubljana, pod vložno št. 1/16301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5574994
Firma: KOMPAS SKIRO, računalniški

in informacijski inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Teslova 30

Skrajšana firma: KOMPAS SKIRO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,158.640 SIT
Ustanovitelj: KOMPAS CONSULTING,

d.d., Ljubljana, Dvoržakova 11a, vstop
10. 2. 1992, vložek 2,158.640 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sve-
tek Karel, Ljubljana-Polje, Cesta XXX/27,
razrešen 23. 5. 1994 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo z ome-
jitvijo, da za sklenitev komercialnih pogodb,
ki presegajo vrednost 500.000 USD v tolar-
ski protivrednosti, za sklenitev pogodb, ki
se nanašajo na predmet nepremičnin, za pro-
met osnovnih sredstev in dolgoročnih pla-
smajev ter promet z delnicami potrebuje so-
glasje skupščine – družbenika.

Rg-30402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00925 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  DIMNIKARSTVO  ROGAN  IN
OSTALI, d.n.o., Zagorje, Ulica prvobor-
cev 29, sedež: Ulica prvoborcev 29, Za-
gorje, pod vložno št. 1/25161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, sedeža
in osnovnega kapitala ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5831911
Firma: DIMNIKARJI, d.o.o., podjetje

za opravljanje dimnikarskih storitev in
trgovino, Zagorje, C. Otona Zupančiča
17

Skrajšana firma: DIMNIKARJI, d.o.o.,
Zagorje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje, C. Otona Zupančiča
17

Osnovni kapital: 2,207.100 SIT
Ustanovitelji: Rogan Bojan, Zagorje,

Ulica talcev 38, Lončarič Štefan, Zagorje,
Cesta zmage 20, in Gretič Alojz, Zagorje,

Cesta zmage 16, vstopili 17. 1. 1994, vložili
po 735.700 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 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; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi 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;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 747 Čiščenje stavb.

Rg-30404

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05905 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GEOSADJE NOVAKOVIČ & Co.,
d.n.o., Prodaja, uvoz in izvoz, Ljubljana,
Cesta 24. junija 8, sedež: Cesta 24. junija
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/10688/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in naziva zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652537
Ustanovitelja: Novakovič Božica, izsto-

pila 9. 12. 1995; Novakovič Dragan, Ljub-
ljana, Kavčičeva 40, vstopil 15. 11. 1993,
vložil 400 SIT, in Marjanovič Sašo, Kam-
nik, Jakopičeva 19, vstopil 9. 12. 1995, vlo-
žil 1.600 SIT – odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Nova-
kovič Božica, Ljubljana, Kavčičeva 40, raz-
rešena 9. 12. 1995 kot zastopnica in imeno-
vana za prokuristko; Mikič Drago, Ljublja-
na, Cesta dveh cesarjev 104, razrešen 9. 12.
1995 kot zastopnik in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 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;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 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; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na

debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-30405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05326 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KOLEKS OFFSET, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska c. 30, sedež: Šmartinska c. 30, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5620031
Firma: KOLINSKA REGALIN, pro-

izvodnja in trženje, d.o.o., Ljubljana, Sre-
diška ul. 5

Skrajšana firma: KOLINSKA REGA-
LIN, d.o.o., Ljubljana, Središka ul. 5

Sedež: Ljubljana, Središka ul. 5
Osnovni kapital: 1,502.825,40 SIT
Ustanovitelj: KOLINSKA, d.d., Ljublja-

na, Šmartinska 30, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,502.825,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 60 – 30. X. 1996 Stran 4239

rektor Kovačič Jože, razrešen 11. 9. 1995;
direktor Otrin Borut, Ljubljana, Kotnikova
15, imenovan 11. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
158 Proizvodnja drugih živil; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 602 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji.

Rg-30408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05930 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KENZO, podjetje za gostinstvo, tr-
govino in turizem, d.o.o., Črtomirova 23,
Ljubljana, sedež: Črtomirova 23, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607914
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 454 Za-

ključna gradbena dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna

vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;

52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Stori-
tve menz; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih li-
nijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 611 Pomorski promet; 612
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 744
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 926 Športna dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.
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Rg-30409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09225 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ENDOSKOPIJA, zdravstveno sve-
tovanje in preventivna medicina, d.o.o.,
sedež: Dolenjska c. 160a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13337/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5521866
Firma: ENDOSKOPIJA, zdravstveno

svetovanje in preventivna medicina,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,828.100 SIT
Ustanovitelj: Gorenšek dr. Milan, Ljub-

ljana, Dolenjska 160a, vstop 16. 5. 1991,
vložek 2,828.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30416

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05258 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/27116/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5923883
Firma: BONNIE, družba za fotograf-

ske storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Nazorjeva 8

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 8
Osnovni kapital: 1,762.000 SIT
Ustanoviteljici: Jernejčič Metka, Loga-

tec, Jačka 19, in Zajc Barbara, Ljubljana,
Puhova ulica 11, vstopili 8. 11. 1995, vloži-
li po 881.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zajc Barbara, imenovana 8. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inšalacije; 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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kuriske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 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;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-30417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05187 z dne 29. 11. 1995 pod št. vložka
1/27062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919614
Firma: ŠUKURMA in DORČIČ, d.n.o.,

podjetje za gadbeništvo in storitve, Gla-
varjeva c. 63, Komenda

Skrajšana firma: ŠUKURMA in DOR-
ČIČ, d.n.o., Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenda, Glavarjeva c. 63
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Šukurma Željko, Komen-

da, Glavarjeva c. 63, in Dorčič Albina, Du-
plica, Kamnik, Jelovškova ul. 12, vstopila
27. 10. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Šukurma Željko in Dorčič Albina,
imenovana 27. 10. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 171 Priprava in predenje tekstilnih
vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Plemeni-
tenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 191 Strojenje in dodelava usnja;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 193 Pro-
izvodnja obutve; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in ži-
vimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5248 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 po-
rabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti.
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Rg-30419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05262 z dne 6. 12. 1995 pod št. vložka
1/27083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5923891
Firma: GORŠE in družbenik, d.n.o.,

podjetje za vzdrževanje objektov, Ljub-
ljana, Ul. Vide Pregarčeve 20

Skrajšana firma: GORŠE in družbenik,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. Vide Pregarče-
ve 20

Ustanovitelja: Gorše Andrej, Ljubljana,
Zaloška 78a, in Fifolt Janez, Ljubljana, Stre-
liška 24, vstopila 10. 10. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorše Andrej, imenovan 10. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-30420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05042 z dne 6. 12. 1995 pod št. vložka
1/27084/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918936
Firma: GAUS, trgovina in svetovanje,

d.o.o., Ljubljana, V dolini 13
Skrajšana firma: GAUS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, V dolini 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Tomaž, Bled, Ledi-

na, 12, vložil 225.000 SIT, in Noč Davor,
Bled, Koritenska 13, vložil 1,275.000 SIT,
vstopila 28. 9. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eržen Tomaž, imenovan 28. 9. 1995,
samostojno sklepa vse pravne posle, katerih
vrednost ne presega 10 % osnovne glavnice
družbe, za sklenitev pravnega posla nad to
vrednostjo pa mora pridobiti soglasje po-
slovnega odbora.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5145 Trgovina na debelo s par-
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fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-30422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02270 z dne 6. 12. 1995 pod št. vložka
1/27081/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899249
Firma:  MULTIPROMET,  trgovina,

uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MULTIPROMET,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 142
Osnovni kapital: 1,709.200 SIT
Ustanovitelja: Todorovič Djojo, vložil

1,409.200 SIT, in Todorovič Danica, vloži-
la 300.000 SIT, oba iz Ljubljane, Celovška
142, vstopila 14. 11. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Todorovič Djojo, imenovan 24. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki: 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 747 Čiščenje stavb; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-30427

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05396 z dne 4. 12. 1995 pod št. vložka
1/27075/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924243
Firma: IXA, podjetje za projektiranje,

inženiring, trgovino, storitve in gostin-
stvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tominškova 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dojer Gregor, Ljubljana,

Ciril-Metodov trg 11, in Žagar Alenka,
Šmarje-Sap, Veliki vrh pri Šmarju 54, vsto-
pila 26. 10. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dojer Gregor in namestnica direktorja
Žagar Alenka, imenovana 26. 10. 1995, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403  Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-30428

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04289 z dne 27. 11. 1995 pod št. vložka
1/27051/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5913071
Firma: Schenker & Co. AG, podružni-

ca Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 38
Ustanovitelj: SCHENKER & CO. AG,

Dunaj, Avstrija, Hoher Markt 12, vstop
17. 5. 1995, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fa-
kin Marino, Koper, Pahorjeva 63, imenovan
17. 5. 1995 za predstavnika podružnice, ki
jo zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 602

Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-30429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13710 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa VETCONSULT, d.o.o., export-im-
port, marketing, trgovina, svetovanje,
proizvodnja, Ljubljana, sedež: Gosposvet-
ska 13 Ljubljana, pod vložno št.
1/02693/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5300126
Firma: VETCONSULT, export-import,

marketing, trgovina, svetovanje, pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 22,900.000 SIT
Ustanovitelja: Sekavčnik-Vuković Vla-

sta, vstopila 31. 10. 1989, in Vuković Bra-
no, vstopil 1. 6. 1990, oba iz Ljubljane,
Palmejeva 30, vložila po 11,450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 012 Živi-
noreja; 244 Proizvodnja farmacevtskih suro-
vin in preparatov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičimi pro-
izvodi; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
852 Veterinarstvo.

Rg-30430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01967 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa HOECHST SLOVENIJA, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 22/IX, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča dopolnitev dejavnosti s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5872626
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Rg-30431

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03201 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa HOECHST SLOVENIJA, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 22/IX, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5872626
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8520 Veterinarstvo.

Rg-30436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05660 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SUZUKI WOLF in ODAR, trgovina
z avtomobili, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ja-
na Husa 1a, Ljubljana, pod vložno št.
1/24628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5793157
Ustanovitelj:Walter Wolf, izstop 29. 11.

1995; Odar Miroslav, Radovljica, Cankar-
jeva 25, vstop 1. 7. 1994, vložek 17,750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30442

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

94/19613 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INOTERM, d.o.o., proizvodno in tr-
govsko podjetje, Lepovče 9, Ribnica,
sedež: Lepovče 9, Ribnica, pod vložno št.
1/12121/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490839
Osnovni kapital: 1,705.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Igor, Ribnica, Grič

c. IX/4, in Ileršič Janez, Ribnica, Kumrovška
7, vložila po 417.725 SIT, ter Šenk Anton,
Ribnica, Dolenji Lazi 7, vložil 869.550 SIT
– vsi vstopili 5. 3. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska 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; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
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nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-

ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 De-
javnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-30443

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18826 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ARIVA, trgovsko podjetje import-
export, Ljubljana, Medenska ulica 18,
d.o.o., sedež: Medenska ulica 18, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21223/00 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.: 5742382
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rihar Valentin in Rihar

Mojca, oba iz Ljubljane, Medenska ulica
18, vstopila 22. 12. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-

ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-30449

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09595 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KLANČAR, avto-servis, prevozi, tr-
govina, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Groznikova 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08381/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5407761
Osnovni kapital: 1,526.300 SIT
Ustanovitelja: Klančar Darja, vstopila

14. 9. 1990, in Klančar Stanko, vstopil
10. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Groznikova
11, vložila po 763.150 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klančar Stanko, imenovan 10. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09678 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LENTIS, Inžiniring, izvozno uvoz-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Pot na Fužine 49, sedež: Pot na Fužine 49,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22786/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5748283
Osnovni kapital: 1,504.569 SIT
Ustanovitelj: Simončič Tihomir, Ljub-

ljana, Pot na Fužine 49, vstop 20. 4. 1993,
vložek 1,504.569 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13505 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VEKI, marketing, inžiniring, stori-
tve in trgovina, Ljubljana, Zoletova 7, se-
dež: Zoletova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/05038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5347025
Firma: KLIMA PLUS, marketing, in-

ženiring, storitve in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: KLIMA PLUS, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Djuran Ivan, Ljubljana, Zo-

letova 7, vstop 29. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vukšinič Bojan, izstop 23. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
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in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
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; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-

belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 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; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-30454

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09722 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa AHIL, podjetje za elektroniko, ra-

čunalništvo in kovinoplastiko, d.o.o.,
Ljubljana, Križna 1a, sedež: Križna 1a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5331684
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hudoklin Marjan in Hu-

doklin Iztok, oba iz Ljubljane, Križna 1a,
vstopila 24. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30455

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09687 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa NiCom, Trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ilirska 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17991/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5651506
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Niculović Dragiša, Ljub-

ljana, Ilirska 8, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30457

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17916 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SCT-International, d.d., Slovenska
56, Ljubljana, sedež: Slovenska 56, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in dejavnosti, člane nadzornega
sveta in sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5605431
Firma: SCT-International, d.d., Podjet-

je za gradbeništvo in inženiring, Sloven-
ska 56, Ljubljana

Člani nadzornega sveta: Zidar Ivan, Mi-
helj Janez, Jaklič Marko, Rainer Franc,
Moerec Karel, Gostiša Drago in Kenda Bo-
jan, vstopili 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi 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; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 12.
1994, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 2,000.000 SIT.

Rg-30458

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11939 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  RDDR,  Podjetje  za  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Učakar 70,
sedež: Ul. bratov Učakar 70, Ljubljana,
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pod vložno št. 1/09588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5444888
Firma: RDDR, podjetje za inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130
Skrajšana firma: RDDR, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1,852.685 SIT
Ustanovitelji: Radeta Drago, vložil

574.332,35 SIT, in Radeta Darja, vložila
370.537 SIT, oba iz Ljubljane, Ul. bratov
Učakar 70, vstopila 25. 10. 1990, ter Fering
Trade, Ljubljana, Ilirska 5, vstopil 1. 6.
1994, vložil 907.815,65 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Filipović Milenko, Ljubljana, Ilir-
ska 5, imenovan 1. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-30460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19250 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INTERINA, trgovina s tekočim naft-
nim plinom in naftnimi derivati, delniška
družba, Ljubljana, sedež: Kotnikova uli-
ca 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/17370/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.d. v d.o.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5527988
Firma: INTERINA, trgovina s tekočim

naftnim plinom in naftnimi derivati,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1.089,643.483 SIT
Ustanoviteljica: INA, Industrija nafte,

d.d., Zagreb, Hrvaška, Avenija Vječeslava
Holjevca 10, vstop 21. 10. 1991, vložek
1.089,643.483 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kohut Željko, razrešen 30. 9. 1995; di-
rektor Fajerbah Miroslav, Zagreb, Hrvaška,
Avenija Edvarda Kardelja 4, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Rojc
Vladimira, Kozina, Pod Videžem 10, ime-
novana 1. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 402
Proizvodnja plina; distribucija plinastih go-
riv po plinovodni mreži; 4521 Splošna grad-
bena dela; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-30462

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19429 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LEKTOS, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Poljanska cesta 66, sedež: Poljanska
cesta 66, Ljubljana, pod vložno št.
1/24050/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5805392
Osnovni kapital: 1,505.317,10 SIT
Ustanoviteljica: Bubnič Tatjana, Ilirska

Bistrica, Dolenje 20a, vstop 21. 11. 1994,
vložek 1,505.317,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-30463

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03774 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Celovška c. 91,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20562/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča članico
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Članica nadzornega sveta: Ravnikar An-

dreja, vstopila 20. 6. 1995.

Rg-30468

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09614 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa JEVNICA, import-export, d.o.o.,
Kresnice, Jevnica 54, sedež: Jevnica 54,
Kresnice, pod vložno št. 1/13922/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in firme ter
skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5534488
Firma: JEVNICA, import-export, d.o.o.,

Kresnice, Jevnica 54
Skrajšana firma: JEVNICA, d.o.o., Kre-

snice
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grilj Aleksander, Domža-

le, Vodnikova 5, vstop 4. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30470

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05763 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KAMA, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, servis in poslovne storitve, Ljublja-
na, Šmartinska c. 174, sedež: Šmartinska
c. 174, Ljubljana, pod vložno št.
1/12413/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5833957
Osnovni kapital: 1,510.780 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Jože, Ljubljana,

Šmartinska c. 174, vstop 6. 3. 1991, vložek
1,510.780 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30471

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

94/18274 z dne 6. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MIA, zastopanje, svetovanje, trgo-
vina, družba z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.), Ljubljana, Slovenska 55, sedež:
Slovenska 55, Ljubljana, pod vložno št.
1/15710/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme in sedeža, uskladitev de-
javnosti in spremembo naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5589835
Firma: MIA, zastopanje, svetovanje, tr-

govina, družba z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.)

Sedež: Ljubljana, Slomškova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vojsk Adolf, Begunje 32d,

vstop 7. 2. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vojsk
Adolf, razrešen 12. 12. 1994 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
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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; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve
javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03487 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ARH ABM, podjetje za posredova-
nje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vodnikova 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/21704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5730783
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1995: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, 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 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
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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skimi izdelki, barvami, gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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;
5274 Druga popravila, d.n. 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil 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 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-30659

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12783 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MIPEX COOP, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Tomažičeva 81, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23556/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in osnovnega kapitala ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5760798
Firma: MIPEX COOP, Proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Tomažičeva 81

Osnovni kapital: 1,502.335 SIT
Ustanovitelji: Jarc Franc, Ljubljana, Mal-

či Beličeve 91, vložek 570.887,30 SIT, Jarc
Aleš, Ljubljana, Malči Beličeve 91, vložek
150.233,50 SIT, Vidali Franco, Trst, Italija,
Scala Santa N. 182, vložek 390.607,10 SIT,
in Cipolla Bruno Giorgio, Milano, Italija,
Via G. Fattori 15, vložek 390.607,10 SIT –
vsi vstopili 31. 3. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052

Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-

mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
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; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-30661

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17972 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PROXY, borzno posredniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20987/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti, člane nad-
zornega sveta in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5700043
Firma: PROXY, poslovni sistem, d.d.,

Ljubljana
Člani nadzornega sveta: Topolovšek

Aleksandar, Merhar Primož in Borštnar Pe-
ter, vstopili 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 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, 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; 50301 Trgovina na de-
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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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z 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; 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 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; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo
ur, nakita; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje športne

opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
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.; 92521 Dejavnost
muzejev; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-30662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15270 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TR/3, družba za opravljanje z ne-
premičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trg republike 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/22372/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730929
Osnovni kapital: 1.882,957.607 SIT
Ustanovitelj: LB-HIPO, d.o.o., Ljublja-

na, Ul. Josipine Turnograjske 6, vstop 7. 4.
1993, vložek 1.882,957.607 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami 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; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
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na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina 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.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13622 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ANODOS, proizvodnja, trgovina,
kooperacija, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
266, sedež: Tržaška 266, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in osnovnega kapitala, uskladitev in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331587
Osnovni kapital: 3,153.000 SIT
Ustanovitelji: Šebenik Jože, vstopil

15. 7. 1994, in Šebenik Terezija, vstopila
18. 12. 1989, oba iz Ljubljane, Tržaška 266,
vložila po 1,576.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Šebenik Robert in Jenko Nata-
lija, izstopila 15. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 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; 012 Živinoreja; 0121 Reja govedi,
prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;

0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 013 Poljedelstvo, povezano z živinore-
jo – mešano kmetijstvo; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo, brez veterinarskih storitev;
015 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 020 Gozdarstvo in gozdarske stori-
tve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 151 Proizvodnja, predelava in kon-
zerviranje mesa in proizvodnja mesnih iz-
delkov; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 152 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 153 Predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih in žival-
skih olj in maščob; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 156 Mlinarstvo, proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 157 Proizvodnja krmil za pre-
hrano živali; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 158 Proizvodnja
drugih živil; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetič-
ne hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 159 Proizvodnja pijač; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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; 512 Tr-
govina 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
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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; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na

drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravilo izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 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); 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 921 Filmska in video-
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 924
Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost knjiž-
nic, arhivov, muzejev in druge kulturne de-
javnosti; 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-

čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-30666

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17917 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SCT ELEKTROOBNOVA, d.o.o.,
Ljubljana, Kavčičeva 66, sedež: Kavčiče-
va 66, Ljubljana, pod vložno št. 1/10760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in dejavnosti ter poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5460034
Firma:  SCT  ELEKTROOBNOVA,

elektroinstalacije in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija Ceste Tehnika, Obnova, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstop 21. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
4531 Električne inštalacije; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-30667

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01405 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ARS TRADE, izvoz-uvoz, zastopa-
nje tujih firm, posredovanje v zunanjetr-
govinskem prometu, konsignacije, ...,
d.o.o., Ljubljana, Staničeva 41, sedež: Sta-
ničeva 41, Ljubljana, pod vložno št.
1/13351/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo priimka osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5522188
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Žnidaršič Marjeta, Trzin, Mlakar-
jeva 69, imenovana 24. 3. 1992, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01073 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LB LEASING, d.o.o., Ljubljana, Trg
republike 3, sedež: Trg republike 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5384915
Ustanoviteljica: Nova ljubljanska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop
15. 6. 1990, vložek 7,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30677

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/13387 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MALEX, p.o., podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, sedež: Celovška 269,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13233/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
sedeža in osnovnega kapitala, uskladitev in
spremembo dejavnosti, spremembo zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5521637
Firma: MALEX, podjetje za zunanjo

in notranjo trgovino, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: MALEX, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Dragomelj 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zdovc Pečjak Leonida,

Ljubljana, Celovška 106, vstop 5. 9. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zdovc Pečjak Leonida, razrešena
10. 7. 1994; direktor Pečjak Marin, Domža-
le, Dragomelj 34, imenovan 10. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov, in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 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; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno

s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6312
Skladiščenje; 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-30679

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05082 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa APORTA, d.o.o., trgovanje in stori-
tve, Ljubljana, Lamutova 44, sedež: La-
mutova 44, Ljubljana, pod vložno št.
1/05317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5395844
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 2212

Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-

stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
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dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-10567

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04194 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa TEHMAX, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Mengeš, Murnova 1,
Mengeš, pod vložno št. 1/13940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5546311
Osnovni kapital: 1,718.000 SIT
Ustanovitelj: Franko Janez, Mengeš, Li-

parjeva c. 31, vstop 11. 11. 1991, vložek
1,718.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-11298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05953 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa KOBI-TEX, podjetje za tr-
govino, uvoz, izvoz in proizvodnjo, d.o.o.,
Malgajeva 13, Ljubljana, sedež: Malgaje-
va 13, Ljubljana, pod vložno št. 1/19436/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, deležev,
uskladitev dejavnosti, spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5632242
Firma: KOBI-TEX, podjetje za trgovi-

no, uvoz, izvoz in proizvodnjo, d.o.o., Ce-
sta na brdo 26a, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Cesta na brdo 26a
Osnovni kapital: 1,669.505 SIT
Ustanovitelja: Kobe Zlatko, vložek

1,307.543,30 SIT in Kobe Janja, vložek
361.961,60 SIT, oba Ljubljana, Cesta XVIII.
divizije 195, vstopila 14. 8. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 171 Proizvodnja pletenih in kva-
čkanih izdelkov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 3640 Proizvodnja
izdelkov za šport; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 501 Trgovina z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in

opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; ; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami, tobakom v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 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; 52462 Trgovina na

drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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; 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; 5223 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storive prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov (bari); 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Taksi;
6023 Drug kopenski potniški prevoz; 6024
Cestni tovorni prevoz; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 651 Denarno posredništvo; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92623 Druge športne de-
javnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih in kozmetič-
nih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-12443

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04629 z dne 10. 1. 1995 pri
subjektu vpisa RACOM, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, razvoj in vzdrževanje
elektronskih naprav, d.o.o., Tržaška 2,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5574986
Firma:  RACOM  &  ŠIMENC  ORA-

ŽEM, podjetje za trgovino, proizvodnjo,
razvoj in vzdrževanje elektronskih na-
prav, d.n.o., Ljubljana, Tržaška 2

Skrajšana firma: RACOM & ŠIMENC
ORAŽEM, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Oražem Roman, Dol pri
Ljubljani, Zajelške 49, vstop 21. 2. 1992,
vložek 4.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Šimenc Boris, Ljub-
ljana, Cesta 13. julija 44, vstop 21. 2. 1992,
vložek 4.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Volk Darko, izstop
20. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Oražem Roman, imenovan 20. 4.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4254 Št. 60 – 30. X. 1996

1994, kot vodja poslov in neomejen zastop-
nik zastopa družbo brez omejitev.

Rg-12865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05041 z dne 22. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PROMIN, Marketing-in-
formatika, d.o.o., Domžale, Karantanska
cesta 22, Domžale, pod vložno št.
1/22558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5754526
Osnovni kapital: 1,745.094,80 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Marko, Domžale,

Karantanska 22, vstop 4. 4. 1993, vložek
1,745.094,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-12910

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08721 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MIREX, Projektiva, servis,
trgovina, d.o.o., Ivančna Gorica, Stante-
tova 7, Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/14924/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5559901
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Suban-Šval Pavla, Ljub-

ljana, Dalmatinova 5, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; izdelava in popravilo elektro-
tehničnih izdelkov; drugo projektiranje: pro-
jektiranje elektronskih naprav in sistemov;
proizvodnja elektronskih in telekomunika-
cijskih naprav; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih izdelkov; začasen uvoz in izvoz
blaga; agencijski, posredniški, komisijski,
zastopniški posli, dolgoročne proizvodne
kooperacije, kompenzacijski posli; storitve
raziskovanja ter dajanja in uporabe infor-
macij in znanja; maloobmejni promet; sve-
tovanje in storitve s področja alternativnih
ved (meritve energije, numerološke in iri-
dološke analize, mikrofotografija, radieste-
zija in druge podobne storitve nezdravstve-
nega značaja) in izobraževanje; trgovina in
predelava vseh vrst kmetijskih pridelkov in
proizvodov ter gozdnih plodov ter zdravil-
nih zelišč; kmetijska proizvodnja; prevaja-
nje strokovnih in drugih tekstov; računo-
vodske, finančne in revizijske storitve; ti-
skanje in distribucija strokovnih revij (za-
ložništvo); posredovanje v prometu z
nepremičninami in cenitve nepremičnin.

Rg-13488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08351 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa QUARK, založništvo, časo-
pisna in organizacijska dejavnost, d.o.o.,
Lizike Jančarjeve 14, Ljubljana-Tacen,
sedež: Lizike Jančarjeve 14, Ljubljana-
Tacen, pod vložno št. 1/10790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5539242
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čerin Boris, Ljubljana, Na

jami 7, vstop 19. 12. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13489

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08380 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TOTAL SYSTEM, Podjet-
je za servis in zastopanje, d.o.o., Ljublja-
na, Polanškova 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5608210
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 9
Osnovni kapital: 1,570.764 SIT
Ustanoviteljici: Sluga Janja, Ljubljana,

Polanškova 7, vložek 785.382 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Skubic Mojca, Ljub-
ljana, Pšatnik 30, vstop 31. 3. 1992, vložek
785.382 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Skubic Mojca, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnica direktorja.

Rg-13584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12003 z dne 21. 3. 1995 pri
subjektu vpisa FROM, d.o.o., podjetje za
finance, računovodstvo, organizacijo,
marketing in promet, Pod vrbami 30,
Ljubljana, sedež: Pod vrbami 30, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5594049
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Nikolič Marija, Ljublja-

na, Pod vrbami 30, vstop 25. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-13606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16068 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa RE COMMERCE, Podjet-
je za gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Kunaverjeva 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22583/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala ter razširitev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748453
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavčič Branka, Ljublja-

na, Kunaverjeva 8, vstop 29. 3. 1993, vlo-
žek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1582 Proizvodnja prepečenca in pi-
škotov; proizvodnja trajnega peciva in sla-
ščic; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;

5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom začimbami; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7470 Čiščenje stavb.

Rg-13724

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16605 z dne 21. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BRUT, podjetje za medij-
ske komunikacije, d.o.o., Ljubljana, Beet-
hovnova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/07003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5374880
Osnovni kapital: 2,250.400 SIT
Ustanovitelja: Osole Marijan, Ljubljana,

Rožna ul. 8, vstop 18. 12. 1994, vložek
1,800.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podmenik Mateja, Trbovlje, Trg svobode
32, vstop 18. 12. 1994, vložek 450.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šušteršič Mi-
ran, Dvoršak Andrej, Alejbegovič Zemira
in Lopojda Anita, vsi izstopili 23. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lopojda Anita, razrešena 23. 12.
1994; zastopnica Alejbegovič Zemira, raz-
rešena 23. 12. 1994; zastopnik Dvoršak An-
drej, razrešen 23. 12. 1994; zastopnik Šu-
šteršič Miran, razrešen 23. 12. 1994; direk-
tor Osole Marijan, imenovan 18. 12. 1994;
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Podmenik Mateja, imenovana 18. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-14485

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02482 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa IRA – IMPEX, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Trbovlje, Le-
ninov trg 11, sedež: Leninov trg 11, Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/19678/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Razširi se dejavnost podjetja na: posred-
niška prodaja novih in rabljenih avtomobi-
lov ter izvedba prepisov tako kupljenih vo-
zil; konsignacija; uvoz novih in rabljenih
avtomobilov; trgovina na debelo in drobno
z novimi in rabljenimi avtomobili; go-
stinstvo – opravljanje gostinskih storitev
prehrane, nastanitve in drugih storitev v ok-
viru gostinske dejavnosti (bife, bistro in po-
dobno); turistične storitve – agencije, pred-
stavništva, organizacija sejmov, prireditev,
organizacija in izvajanje potovanj po domo-
vini in tujini.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; trgovina z naftnimi derivati; odkup,
proizvodnja in predelava zdravilnih zelišč,
gozdnih sadežev, sadja in vrtnin; prevoz pot-
nikov in blaga v cestnem prometu; rent-a-
car; opravljanje menjalniških poslov; po-
sredniška prodaja novih in rabljenih avto-
mobilov ter izvedba prepisov tako kuplje-
nih vozil; konsignacija; uvoz novih in
rabljenih avtomobilov; trgovina na debelo
in drobno z novimi in rabljenimi avtomobi-
li; gostinstvo – opravljanje gostinskih stori-
tev prehrane, nastanitve in drugih storitev v
okviru gostinske dejavnosti (bife, bistro in
podobno): turistične storitve – agencije,
predstavništva, organizacija sejmov, prire-
ditev, organizacija in izvajanje potovanj po
domovini in tujini.

Rg-14527

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/06108 z dne 15. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa PROSEKTA, d.o.o., trgovina, sto-
ritve, proizvodnja, Kunaverjeva 12, Ljub-
ljana, sedež: Kunaverjeva 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.. 5827752
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kurečič Tatjana, Ljub-

ljana, Majde Vrhovnikove ul. 24, vstop 7. 2.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-14627

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11497 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PPU, podjetje za posredo-
vanje, prevoz in usluge, Mengeš, Trzin,
Rakefova 11, d.o.o., sedež: Rakefova 11,
Mengeš, pod vložno št. 1/08461/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5414342
Firma: JORKO, podjetje za usluge in

storitve, Mengeš, Trzin, Pod gozdom 13/2,
d.o.o.

Skrajšana firma: JORKO, d.o.o., Pod
gozdom 13/2, Trzin, Mengeš

Sedež: Mengeš, Pod gozdom 13/2
Osnovni kapital: 1,506.625 SIT
Ustanovitelja: Rihter Zdravko, Mengeš,

Trzin, Rakefova 11, vstop 22. 9. 1990, vlo-
žek 753.312,50 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Rihter Jožica, Mengeš, Trzin, Rake-
fova 11, vstop 22. 9. 1990, vložek
753.312,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Podjetje razširja dejavnost na: zastopa-
nje domačih in tujih firm; posredovanje pri
prometu z nepremičninami; finančne stori-
tve in svetovanje.

Dejavnost podjetja je odslej: trgovina na
veliko in malo živilskih proizvodov; trgovi-
na na veliko in malo neživilskih proizvo-
dov; prevoz blaga v cestnem prometu; po-
sredovanje in usluge v cestnem prometu;
posredovanje pri prevozih tovora in potni-
kov doma; prevoz tovora in potnikov; ser-
vis prometnih in prevoznih sredstev in sred-
stev za transport; vlečna služba in usluge za
poškodovana in druga prevozna sredstva;
izposojanje prevoznih sredstev; sklepanje in
izvajanje kooperacijskih pogodb; trgovina
neživilskih proizvodov obsega: surovino in
končne izdelke iz lesa, papirja, tekstila, us-
nja, plastike-umetne mase, kovine, kot so:
tekstil in kofekcija, surova koža, volna, les
in podobno, kovinsko in elektrotehnično
blago, gradbeni, sanitarni in instalacijski
material, papir, pisarniški material in pri-
bor, tobak in drugi neprehrambeni proizvo-
di, avtomobilov, delov in pribora, industrij-
skih odpadkov, kemijski proizvodi, barve in
laki; trgovina živilskih proizvodov obsega:
proizvodi iz žitaric, povrtnin, sadja, mleč-
nih in mesnih izdelkov, alkoholne pijače,
živila, mlinski proizvodi, razni prehrambe-
ni izdelki in proizvodi za hišne potrebe; za-
stopanje domačih in tujih firm; posredova-
nje pri prometu z nepremičninami; finančne
storitve in svetovanje.

Rg-14848

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07477 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa IMPEX POWER, export-
import & inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 19, sedež: Linhartova 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11676/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5473799
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Logar Alojz, Hrastnik, Na-

selje Aleša Kapla 5, vstop 22. 1. 1991, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Logar Matjaž, Zofingen, Ulmenweg 4,
vstop 22. 1. 1991, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-15049

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14771 z dne 12. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MEDJA & VARGASON,
podjetje za ustvarjanje avtorskih del, or-
ganizacijo in trženje, d.o.o., Ljubljana,
Igriška 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/22167/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5721946
Firma: MEDJA & KARLSON, pod-

jetje za ustvarjanje avtorskih del, orga-
nizacijo in trženje, d.o.o., Ljubljana,
Igriška ul. 3

Skrajšana firma: MEDJA & KARL-
SON, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1995: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-15202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11116 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LE BON, Marketing in con-
sulting, d.o.o., Ljubljana, Grampovčano-
va 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/15025/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5571588
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Lenič Bojan, Ljubljana,

Grampovčanova 10, vstop 20. 1. 1992, vlo-
žek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-15742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01152 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa STROSBERG, Podjetje za
trgovino, cestni promet in izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Ravenska pot 65, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, izstop družbenika, uskladitev
dejavnosti in spremembo pooblaščenca s te-
mile podatki:

Matična št.: 5576571
Firma: TAMASCHI, kozmetika in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TAMASCHI, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Škofljica, Ravenska pot 18
Ustanoviteljica: Strosberg Rainer, izstop

31. 12. 1994; Tamaschi Anita Maria, Nem-
čija, Heiningen, vstop 18. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečarič Boris, razrešen 31. 12. 1994;
direktorica Šilc Romana, Škofljica, Gradi-
šče nad Pijavo Gorico 13, imenovana 1. 1.
1995, zastopa družbo z omejitvijo, da potre-
buje predhodno odobritev ustanovitelja
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
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vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-15915

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01282 z dne 24. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26247/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5895898
Firma: ŽIBEK, Alijagič & Co., trgovi-

na in storitve, d.n.o., Vrhovci c. XXXII/7,
Ljubljana

Skrajšana firma: ŽIBEK, Alijagič &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Vrhovci c. XXXII/7
Ustanovitelja: Alijagič Ismet in Alijagič

Sonja, oba Ljubljana, Vrhovci, c. XXXII/5,
vstopila 14. 3. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Alijagič Ismet, imenovan 14. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Alijagič Sonja, imenovana 14. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 454 Za-
ključna gradbena dela; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 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; 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; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-17353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02104 z dne 31. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26372/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5898897
Firma: LIVA, Agencija za upravljanje

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 160, WTC
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leben Jože, Ljubljana,

Laknerjeva 22, vstop 20. 3. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smolej Boštjan, Ljubljana, Celovška cesta
189, vstop 20. 3. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Leben Jože, imenovan 20. 3. 1995,
zastopa družbo kot poslovodja. Poslovodji
zastopata družbo skupno in podpisujeta za
družbo v vseh zadevah skupno; zastopnik
Smolej Boštjan, imenovan 20. 3. 1995, za-
stopa družbo kot poslovodja. Poslovodji za-
stopata družbo skupno in podpisujeta za
družbo v vseh zadevah skupno.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi.

Rg-17371

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06708 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  BENI  Export-import,
d.o.o., Ljubljana, podjetje za opravljanje
komercialnih poslov pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev na no-
tranjih in zunanjih trgih, Vodnikovo na-
selje 37, Ljubljana, pod vložno št.
1/12890/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5515645
Firma: BENI, Export-import, d.o.o.,

Ljubljana, Podjetje za opravljanje ko-
mercialnih poslov pri uresničevanju funk-
cije prometa blaga in storitev na notra-
njih in zunanjih trgih

Skrajšana firma: BENI, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bogdanovič Tomislav in

Bogdanovič Benjamina, oba izstopila 9. 5.
1994; Bogdanovič Uroš, Ljubljana, Vodni-
kovo naselje 37, vstop 9. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Bogdanovič Tomislav, razrešen 19. 5.
1994; zastopnica Bogdanovič Benjamina,
razrešena 9. 5. 1994; zastopnik Bogdanovič
Uroš, imenovan 9. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja družbe.

Dejavnost družbe se glasi: komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev na notranjih trgih; notranja
trgovina na debelo in drobno vseh trgovskih
strok in poslov z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; zastopanje, posredovanje, kon-
signacija, komisija na področju prometa bla-
ga in storitev tujih firm in oseb na domačem
trgu; proizvodnja, predelava, servisiranje,
vzdrževanje, prodaja potrošnega materiala,
živilskega, neživilskega in mešanega blaga,
nakita in drugih predmetov iz plemenitih
kovin, dragih kamnov in dragega materiala,
glasbenih instrumentov; notranja špedicija,
storitve, usluge in posredništvo na področju
prevoza blaga in oseb; obrtne, osebne in
poslovne storitve; komercialno svetovanje
in storitve, ekonomska propaganda, rekla-
me; gostinske storitve, turistično posredo-
vanje, organizacija turističnih aranžmajev v
državi; trženje, proizvodnja, servisiranje
medicinskih aparatov in opreme, ortoped-
skih pripomočkov, laboratorijskega in zo-
bozdravstvenega blaga in storitev; menjal-
niški in zastavljalniški posli; odkup terja-
tev, borzne storitve, založniški posli, posre-
dovanje v prometu s premičninami in
nepremičninami; konstruiranje, projektira-
nje in proizvodnja orodij, strojev in naprav,
izvajanje zaključnih del v gradbeništvu in
opremljanje poslovnih prostorov in stano-
vanj; posojanje vozil; promet z naftnimi in
premogovnimi derivati na debelo in drobno
ter promet z industrijskimi odpadki; izdela-
va programske opreme in trženje računal-
niške opreme; prodaja optičnih in filmskih
izdelkov.

Rg-17376

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06745 z dne 10. 3. 1995 pri
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subjektu vpisa PRESTIŽ, parfumerija-
drogerija, d.o.o., Preserje pri Radomljah,
Kamniška 51, Radomlje, sedež: Kamniška
51, Radomlje, pod vložno št. 1/06357/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5355826
Osnovni kapital: 2,490.000 SIT
Ustanoviteljica: Žorž Fani, Radomlje,

Kamniška 51, vstop 20. 2. 1990, vložek
2,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16088 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GASTRO PRESTIGE,
družba za mednarodno trgovino in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Poljanski na-
sip 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/14868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5554683
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kopecky Ana-Marija, razrešena
8. 11. 1994; direktor Janc Milan Emil, ime-
novan 8. 11. 1994, Ljubljana, Ul. bratov
Novak 26, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18164 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PIVNICA ŠVEJK, podjetje
za gostinstvo, proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Koprska cesta
108c, Ljubljana, pod vložno št. 1/23619/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782503
Firma: PIVOVARNA IN PIVNICA PE-

TRINA, Podjetje za gostinstvo, proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Koprska cesta 108c

Skrajšana firma: PIVOVARNA IN PIV-
NICA PETRINA, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelja: Petrina Bojan, Medvode,

Žlebe 3e, vstop 9. 6. 1993, vložek 760.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cerc Irma,
Medvode, Preška cesta 5, vstop 9. 6. 1993,
vložek 760.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 158
Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja
pijač; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-

jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-17469

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19496 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GASTRO PRESTIGE,
družba za mednarodno trgovino in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Poljanski na-
sip 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/14868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5554683
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Janc Milan Emil, Ljublja-

na, Ul. bratov Novak 26, vstop 8. 10. 1991,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kopecky Ana-Marija, Ljubljana,
Ul. Pohorskega bataljona 97, vstop 23. 3.
1992, vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mušič Matjaž, Ljubljana, Beži-
grad 12, vstop 8. 10. 1991, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08416 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EXTERA, Podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Vrhovci cesta XII/3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16227/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5590655
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peršl Janez, Ljubljana, Vr-

hovci C. XII/3, vstop 11. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17696

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02409 z dne 23. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26453/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5902878
Firma: CEZARUS, d.o.o., Center za ra-

čunalniška usposabljanja, Klopčičeva 2,
Ljubljana

Skrajšana firma: CEZARUS, d.o.o., Lju-
bljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Klopčičeva 2
Osnovni kapital. 2,313.000 SIT
Ustanovitelja: Breznik Dušan in Breznik

Tatjana, oba Ljubljana, Klopčičeva 2, vsto-
pila 9. 5. 1995, vložila po 1,156.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Breznik Dušan, imenovan 9. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Breznik Tatjana, imenovana 9. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1995: 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pi-
sarniških strojev in računalnikov; 323 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 333 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-17861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08669 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRODES, podjetje za ra-
čunalništvo in razvoj, d.o.o., Ljubljana,
Pokljukarjeva 56, sedež: Pokljukarjeva
56, Ljubljana, pod vložno št. 1/07628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala ter
uskladitev in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5752205
Firma: PRODES, podjetje za računal-

ništvo, svetovanje in založništvo, d.o.o.,
Ljubljana

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

Osnovni kapital: 2,592.872 SIT
Ustanovitelj: Perc Mihael Martin, Ljub-

ljana, Ulica Iga Grudna 9, vstop 31. 5. 1990,
vložek 2,592.872 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šteblaj Lah Aleksandra, izstop 20.
5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2215



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4258 Št. 60 – 30. X. 1996

Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6612 Drugo denarno posredništvo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-17927

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11318 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SAMMIT, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, Jakh-
lova 13, Grosuplje, pod vložno št.
1/17236/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5612560
Firma: SAMMIT, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, storitve in trgovino, Gro-
suplje

Osnovni kapital: 3,160.000 SIT
Ustanovitelja: Vrhovec Anton in Vrho-

vec Fani, oba Grosuplje, Jakhlova 13, vsto-
pila 19. 3. 1992, vložila po 1,580.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17934

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06032 z dne 11. 4. 1995 pri
subjektu vpisa NB CAR, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kašelj-
ska c. 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/17941/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5716080
Osnovni kapital: 1,510.713 SIT
Ustanovitelj: Novak Boštjan, Ljubljana-

Polje, Kašeljska c. 12, vstop 9. 4. 1992,
vložek 1,510.713 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 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 opemo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živilil,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
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ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, dn.

Rg-17946

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05968 z dne 5. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KAPLAN, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Tomažini št. 2,
Rob, sedež: Tomažini št. 2, Rob, pod vlož-
no št. 1/19744/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5730228
Firma: Kaplan Milan in Simona, tr-

govsko proizvodno podjetje, d.n.o., To-
mažini 2, Rob

Skrajšana firma: Kaplan Milan in Si-
mona, d.n.o., Rob

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kaplan Milan, Rob, To-
mažini št. 2, vstop 31. 3. 1992, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kaplan Simona, Ribnica, Šeško-
va 4, vstop 6. 5. 1994, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-20728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01597 z dne 4. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26259/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5898374
Firma: VAŠ DOM RAZORŠEK & Co.,

nepremičnine, d.n.o., Dol pri Ljubljani,
Senožeti 82

Skrajšana firma: VAŠ DOM RAZOR-
ŠEK & Co., d.n.o., Dol pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol pri Ljubljani, Senožeti 82
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Razoršek Peter in Razor-

šek Igor, oba Dol pri Ljubljani, Senožeti 82,
vstopila 22. 3. 1995, vložila po 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Razoršek Peter, imenovan 22. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ra-
zoršek Igor, imenovan 22. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 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
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-20859

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13251 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FLIKCA design, podjetje
za izdelavo, trgovino za prodajo na debe-
lo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljublja-

na, Šmartinska 152 – hala A, sedež:
Šmartinska 152 – hala A, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17080/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5674620
Osnovni kapital: 1,627.200 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Jože, Ljubljana,

Na peči 25, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,627.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20908

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00765 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RON, d.o.o., Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in posredništvo,
Domžale, Ljubljanska 90/27, Domžale,
pod vložno št. 1/17479/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5612616
Ustanovitelja: Kosanovič Željko, Kar-

lovac, Stjepana Mihaliča 5, vstop 10. 3.
1993, vložek 675.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Multisys Group AS Pardubi-
ce, Pardubice, Pražska 341, vstop 23. 1.
1995, vložek 825.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin, zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvod-
nja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cin-
ka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
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lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5171 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024

Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6210 Zračni promet na rednih linijah;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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
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; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
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.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
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javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02804 z dne 26. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26608/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5903629
Firma: A.H.R. TRADE, podjetje za

prevozne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: A.H.R. TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Keržičeva 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šmic Bojan, Ljubljana, Uli-

ca Bratov Blanč 4, vstop 24. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 172
Tkanje tekstilij; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-

belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 601
Železniški promet; 6010 Železniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 611 Pomorski
promet; 621 Zračni promet na rednih lini-
jah; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-20989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03934 z dne 20. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5911141
Firma: Bilding, d.o.o., podjetje za izva-

janje gradbenih del, storitve in trgovino,
Tržaška 2, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škvorc Alen, Ig, Ižanska c.

375, vstop 31. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Škvorc Alen, imenovan 31. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik
Škvorc Drago, imenovan 31. 5. 1995, Ig,
Ižanska c. 375, zastopa družbo brez omeji-
tev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
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debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5141 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5512 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5222
Storitve kampov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 926 Športna dejavost; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-21256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07920 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LIPAL, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 26,
sedež: Poljanski nasip 26, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16524/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5593166
Firma: LIPAL, podjetje za trgovino,

d.o.o.
Skrajšana firma: LIPAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lipnik Alenka, Ljublja-

na, Poljanski nasip 26, vstop 27. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21276

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08014 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa YOGO, marketing, trgovi-
na in storitve Ljubljana, d.o.o., Rusjanov
trg 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/24111/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5800145
Osnovni kapital: 1,505.497 SIT
Ustanovitelj: Novak Aleš, Ljubljana,

Rusjanov trg 8, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,505.497 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21408

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10063 z dne 20. 6. 1995 pod
št. vložka 1/14738/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5571979002
Firma: IVAS, svetovalno podjetje, Lo-

gatec, d.o.o., Podružnica Logatec
Skrajšana firma: IVAS, Logatec, d.o.o.,

Podružnica Logatec
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Logatec, Notranjska 14
Ustanovitelj: IVAS, svetovalno podjet-

je, Logatec, d.o.o., Logatec, Tovarniška 14,
vstop 29. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Gregorič Marjan, Logatec, Tovarniška
14, imenovan 29. 5. 1994.

Dejavnost družbe se glasi: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; trgo-
vinski posli (agencijski, posredniški, komi-
sijski, zastopniški in drugi posli, običajni v
trgovini); trgovina na debelo (tudi v tranzi-
tu) in drobno z neživilskimi proizvodi; go-
stinske storitve; finančni inženiring (finanč-
no posredovanje in svetovanje ipd.); knji-
govodske storitve; stanovanjske storitve;
storitve reklame in ekonomske propagande;
izobraževanje (tečaji in seminarji s področ-
ja likovne umetnosti, računalništva in de-
javnosti družbe); založniška dejavnost; dru-
ge kulturno umetniške dejavnosti; prodaja
blaga po pošti; prodaja blaga od vrat do
vrat; gospodarsko in davčno svetovanje;
knjigovodske storitve; notranja in medna-
rodna špedicija; obnova in vzdrževanje ra-
čunalniške opreme in pribora; računalniški
inženiring na področju programske opreme.

Rg-22374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11932 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DARDI, podjetje za finanč-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska c. 51a, Ljubljana, pod vložno št.
1/19181/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840171
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vukićević Dragoljub, Ljub-

ljana, Polanškova ulica 13, vstop 1. 6. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na

debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 633 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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-22394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12948 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BONS, projektiranje, sve-
tovanje, izobraževanje, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Martina Krpana 34, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5665485
Firma: BONS, projektiranje, svetova-

nje, izobraževanje, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca Martina Krpana 34, Ljubljana

Osnovni kapital: 2,618.349 SIT
Ustanovitelja: Vintar Mirko, dr., Ljub-

ljana, Martina Krpana 34, vstop 12. 2. 1994,
vložek 1,309.174,50, SIT odgovornost: ne
odgovarja; Vintar Jelka, Ljubljana, Hruševo
52, vstop 12. 2. 1992, vložek: 1,309.174,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževa-
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nje računalniških zapisov; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opeme za obdela-
vo podatkov; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalnšikih na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-22459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08455 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZEFIR, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem, zastopanje, po-
sredovanje, servis, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Kraška ul. 21, sedež: Kraška
ul. 21, Ljubljana, pod vložno št.:
1/18574/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5854423
Firma: LUKIČ in drugi, podjetje za

trgovino, gostinstvo in turizem, zastopa-
nje, posredovanje, servis, uvoz in izvoz,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LUKIČ in drugi,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lukič Zlobec Štefanija,
vstop 10. 3. 1992 in Zlobec Fedja, vstop 18.
5. 1994, oba Ljubljana, Kraška ul. 21, vloži-
la po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-22782

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11433 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ASTLAK, asfaltiranje, ure-
janje dvorišč in cestišč, d.o.o., Sneberska
cesta 10b, Ljubljana, sedež: Sneberska ce-
sta 10b, Ljubljana, pod vložno št.
1/16587/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5620384
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pajmon Stanislav, Ljublja-

na, Sneberska 10b, vstop 26. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09761 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SUMASOFT, d.o.o., pod-
jetje za računovodstvo, računalniški in-
ženiring in svetovanje, Ljubljana, Titova
cesta 240, sedež: Titova cesta 240, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža in firme ter povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5486262
Firma: SUMASOFT, d.o.o., podjetje za

računovodstvo, računalniški inženiring in
svetovanje, Ljubljana, Dunajska 234

Skrajšana firma: SUMASOFT, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 234

Sedež: Ljubljana, Dunajska 234
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cerkvenik Vladimir, Ljub-

ljana, Dunajska 234, vstop 13. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10966 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COMBIT, družba za raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pi-
lonova 47, sedež: Pilonova 47, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5647037
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Skubic Aleš, Ljubljana,

Pilonova ul. 47, vstop 27. 3. 1992, vložek
904.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Astec, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 149, vstop
27. 3. 1992, vložek 603.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-23133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07223 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TORSO, podjetje za kul-
turno in turistično dejavnost, d.o.o., Ljub-
ljana, Ciril Metodov trg 18, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5375495
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Maher Aleš, Ljubljana, Ke-

betova 20, vstop 6. 12. 1989, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Maher Zlata, izstop 12. 5. 1994.

Rg-23225

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17809 z dne 26. 7. 1995 pri

subjektu vpisa TRANSLATE, Podjetje za
prevajanje, marketing in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5623081
Firma: SADIKOV MANAGEMENT,

marketing, inženiring in intelektualne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SADIKOV MANA-
GEMENT, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 11
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Sadikova Ana, vstop 8. 3.

1992 in Sadikov Aleksander, vstop 27. 12.
1994, oba Ljubljana, Brodarjev trg 11, vlo-
žila po 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sadikova Ana, razrešena 27. 12.
1994; direktor Sadikov Aleksander, imeno-
van 27. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 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; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.
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Rg-23265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06919 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PARTNAIR AVIATION
SERVICES, Storitve za aviacijo, d.o.o.,
Ježa 25a, Ljubljana-Črnuče, sedež: Ježa
25a, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/02603/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296439
Osnovni kapital: 1,697.419 SIT
Ustanovitelji: Bokal Ludvik, Ljubljana,

Topniška 14, vstop 27. 10. 1989, vložek
565.806,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ivančič Samo, Nova Gorica, Med ogra-
dami 23, Solkan, vstop 5. 10. 1992, vložek
565.806,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Trilar Marjan, Šenčur, Visoko 79a, vstop
27. 10. 1989, vložek 565.806,33 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni s: prodaja in nakup
rezervnih delov, sklopov, elektronskih na-
prav, sestavljank letal in letal splošne kate-
gorije; zastopanje in posredovanje v prome-
tu blaga in storitev.

Dejavnost je odslej: vzdrževanje in ob-
nova letal generalne aviacije; sestavljanje
in vzdrževanje lahkih in ultralahkih letal;
svetovalna dejavnost na področju letalstva,
letalskih storitev, informatike in organiza-
cije; storitve na področju izobraževanja le-
talskega in tehničnega osebja za potrebe ge-
neralne aviacije; storitve na področju pot-
niškega handlinga na javnih letališčih; trže-
nje potrošnega materiala, sestavnih delov in
rezervnih delov s področja generalne avia-
cije; letalska taksi služba; inženiring, pro-
izvodnja in vzdrževanje elektronskih na-
prav; prodaja in nakup rezervnih delov,
sklopov, elektronskih naprav, sestavljank le-
tal in letal splošne kategorije; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-23400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02781 z dne 12. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GEKKO, podjetje za pro-
izvodnjo in trženje visoke tehnologije ter
poslovne storitve, d.o.o., Sp. Gameljne
18c, Ljubljana, sedež: Sp. Gameljne 18c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19695/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s
temile podatki:

Ustanovitelj: Marinšek Emil, izstop
17. 1. 1994; Mertelj Andrej, Radovljica,
Langusova 32, vstop 21. 8. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajec Rok, izstop 17. 1. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinšek Emil, razrešen 17. 1. 1994;
zastopnik Bajec Rok, razrešen 17. 1. 1994;
zastopnik Mertelj Andrej, razrešen 17. 1.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-24728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11349 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ELEVATOR, Inženiring,
projektiranje, izdelava, montaža in servi-
siranje vseh vrst dvigal in transportnih

naprav, d.o.o., Ljubljana, Petkova 70, se-
dež: Petkova 70, Ljubljana, pod vložno št.
1/09923/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444489
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kukec Janko, Ljubljana,

Petkova 70, vstop 20. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga in stavbnega pohištva; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo 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; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na drobno z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-

mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 527 Popravilo izdelkov široke pora-
be; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-24837

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02081 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26535/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5898838
Firma: pro LOCO, d.o.o., družba za

prostorski inženiring, Ljubljana, Rožna
ulica 21

Skrajšana firma: pro LOCO, d.o.o., Lju-
bljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna ulica 21
Osnovni kapital: 2,132.705 SIT
Ustanovitelj: Hafner Aleš, Škofljica, Al-

brehtova ul. 46, vstop 30. 3. 1995, vložek
2,132.705 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hafner Aleš, imenovan 30. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-24971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14714 z dne 4. 10. 1995 pri
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subjektu vpisa LAURA, proizvodno, stori-
tveno, trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Grosuplje Jakhlova 27, Grosuplje,
pod vložno št. 1/20465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5703719
Firma: LAURA Pečaver & Co, d.n.o.,

trgovina in storitve Grosuplje
Skrajšana firma: LAURA Pečaver &

Co, d.n.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Pečaver Judita, vstop

23. 10. 1992 in Pečaver Iztok, vstop 13. 10.
1994, oba Grosuplje, Jakhlova 27, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalih
strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 454 Za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-25084

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12547 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BIROPRO, Proizvodnja in
trgovina s pisarniško, računalniško labo-
ratorijsko in medicinsko opremo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 172, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02475/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spemembo sedeža, firme,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5503876
Firma: BIROPRO, proizvodnja in tr-

govina v tiskarski, založniški in tekstilni
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kapiteljska 7
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Erbežnik Aleš, Ljubljana,

Litostrojska 26, vstop 16. 10. 1989, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
FACIG, d.d., Ljubljana, Kapiteljska 7, vstop
10. 6. 1994, vložek 1,620.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Gajšek Franci, Ljubljana, Vurnikova
11, imenovan 10. 6. 1994.

Črtajo se naslednje dejavnosti: organiza-
cija in posredovanje pri izgradnji računal-
niških sistemov; trgovina na drobno s pisar-
niško opremo in priborom, medicinsko in
laboratorijsko opremo ter napravami raču-
nalniške tehnike; posli zunanjetrgovinskega
prometa (izvoz in uvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov); storitve v zunanjetrgovin-
skem prometu (posredovanje v prometu bla-
ga in storitev, zastopanje v prometu blaga in
storitev, prodaja tujega blaga s konsignacij-
skega skladišča, opravljanje servisnih stori-
tev za vzdrževanje uvožene opreme in traj-
nih dobrin za osebno rabo).

Dodajo se naslednje dejavnosti: inženi-
ring in posredovanje pri izgradnji računal-
niških sistemov; inženiring za opremljanje
trgovinskih, gostinskih in hotelskih objek-
tov; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev; zastopanje podjetij v prometu blaga in
storitev; grafične storitve; leasing vozil in
strojne opreme; usposabljanje invalidov za
vse vrste dejavnosti; založništvo.

Tako se dejavnosti družbe sedaj glasijo:
trgovina na drobno in debelo z živilskimi
in neživilskimi izdelki; proizvodnja pisar-
niške opreme in pribora, računalniške teh-
nike, ortopedskih naprav in pripomočkov,
tekstilne konfekcije, lesne galanterije, us-
njene galanterije, proizvodnja papirne em-
balaže ter ostala predelava papirja; sveto-
vanje s področja opremljanja z medicin-
sko, pisarniško, računalniško in laborato-
rijsko opremo; inženiring in posredovanje
pri izgradnji računalniških sistemov; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; go-
stinske storitve in turistično posredovanje;
izdelava fotokopij in mikrofilmanje; inže-
niring in opremljanje trgovinskih, gostin-
skih in hotelskih objektov; posredovanje v
prometu blaga in storitev; zastopanje pod-
jetij v prometu blaga in storitev; grafične
storitve; leasing vozil in strojne opreme;
usposabljanje invalidov za vse vrste dejav-
nosti; založništvo.

Rg-25136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12909 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa K.A.M.-SALVIA, studio za
svetovanje in dentalno opremo, d.o.o.,
Ljubljana, Pod Trančo 2, sedež: Trnovski
pristan 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/05598/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, uskladitev in spre-
membo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5418003
Firma: ANŽIČ & Co., poslovne stori-

tve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANŽIČ & Co., d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Veršičeva 15
Osnovni kapital: 388.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjan-Anžič Marta, Tur-

jak, Velike Lipljene 35, vstop 30. 1. 1990,
vložek 194.000 SIT, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem, in Anžič Andrej
Alojzij, Ljubljana, Trnovski pristan 12,
vstop 31. 5. 1994, vložek 194.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kocjan-Anžič Marta, razrešena 31. 5.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo skupaj in soglasno z družbeni-
kom Andrejem Alojzijem Anžičem; druž-
benik Anžič Andrej Alojzij, imenovan
31. 5. 1994, zastopa družbo skupaj in sogla-
sno z družbenico Marto Kocjan Anžič.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 511 Posred-
ništvo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičinami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 713  Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25179

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19969 zdne 27. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa M, d.o.o., grafično in industrijsko
oblikovanje, inženiring, Gornje Lepovče
1, Ribnica, sedež: Gornje Lepovče 1, Rib-
nica, pod vložno št. 1/13974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561230
Firma: M, d.o.o., grafično in industrij-

sko oblikovanje, inženiring, Zavoda 10,
Sodražica

Skrajšana firma: M, d.o.o., Sodražica
Sedež: Sodražica, Zavoda 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Merhar Branka, izstop

30. 12. 1994; Petrič Jožica in Petrič Rado-
van, oba Sodražica, Zavoda 10 vstopila 30.
12. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Merhar Branka, razrešena 30. 12.
1994; direktor Petrič Radovan, imenovan
30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25191

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04044 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26788/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5911346
Firma: KOTANYI, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Streliška 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Erste Österreichische Pa-

prikamühle Johan Kotayi Gesellschaft
m.b.H., Str. 11, Wolkersdorf, Wolkersdorf
Johann Galler, vstop 7. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Pursch Peter, Pfaffstatten, Avstrija,
Illrothgasse 74, imenovan 7. 7. 1995; direk-
tor Jager Aurea, Ljubljana, Ulica bratov
Bezlajev 15, imenovan 29. 8. 1995, sklepa
posle nabave oziroma nakupa materiala ali
osnovnih sredstev do zneska tolarske proti-
vrednosti 100.000 ATS brez soglasja usta-

novitelja, nad tem zneskom pa le s predhod-
nim pisnim soglasjem ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-25222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03994 z dne 7. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26699/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5911214
Firma: RENO Rebolj Boris in drugi,

trgovina in proizvodnja, d.n.o., Ljublja-
na, Prijateljeva 21

Skrajšana firma: RENO, Rebolj Boris
in drugi, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Prijateljeva 21
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Rebolj Boris, Ljubljana,

Prijateljeva 21, vstop 20. 6. 1995, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Novak Bojan, Ljubljana,
Žaucerjeva 13, vstop 20. 6. 1995, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Bojan, imenovan 20. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Re-
bolj Boris, imenovan 20. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 511 Posredništvo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 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; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 703 Poslovanje z  nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7482 Pakiranje.

Rg-25253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13967 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IG COMPANY, trgovsko
podjetje, d.o.o., Struge pri Cerkvi, Struge
pri Cerkvi 24, Struge pri Cerkvi, pod vlož-
no št. 1/23950/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5852293
Osnovni kapital: 1,508.609 SIT
Ustanovitelj: Oven Igor, Ljubljana, Ce-

sta dveh cesarjev 11, vstop 13. 7. 1993,
vložek 1,508.609 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25271

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17064 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GTT – MRAK, gostinstvo,
turizem, trgovina, d.o.o., Goričane 46,
Medvode, sedež: Goričane 46, Medvode,
pod vložno št. 1/02878/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo ustanoviteljev,
deležev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5327725
Osnovni kapital. 1,622.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Janez, Medvode,

Goričane 46, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,337.220 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rozman Andrej, Medvode, Rakovnik 125,
vstop 19. 12. 1994, vložek 1,284.780 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.
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Rg-25315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06224 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PROFORMA RBA, podjet-
je za računalništvo, birotehniko, anima-
cije in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
cesta 118, Ljubljana, pod vložno št.
1/23056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5799716
Firma: POPSKI, grafično oblikovanje,

d.o.o., Ljubljana, Viška 49a
Skrajšana firma: POPSKI, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Viška 49a
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Križanovskij Igor, Ljublja-

na, Viška 49a, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bauer Boštjan, izstop 10. 5. 1994; Pretnar
Igor, izstop 10. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bauer Boštjan, razrešen 10. 5. 1994;
direktor Križanovskij Igor, imenovan 10. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02349 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJAVINO, podjet-
je za proizvodnjo in trgovino z alkoholni-
mi pijačami, p.o., Ljubljana, Frankopan-
ska 11, sedež: Frankopanska 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01847/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pripojitev podjetja
SLOVIN “IBP LJUBLJANA”, p.o. in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5167019
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 1591

Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pripojitev podjetja SLOVIN IBP Ljub-
ljana, p.o., Slovenčeva 19, vl. št. 1/1623/00
k SLOVENIJAVINO, podjetje za proizvod-
njo in trgovino z alkoholnimi pijačami, p.o.,
Ljubljana, Frankopanska 11, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 14. 4. 1995.

Rg-25345

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14722 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AKVIZ, družba za turizem,
trgovino, proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina c. XIX. 3a, sedež: Rožna
dolina c. XIX. 3a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejavno-
sti, družbenikov in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5476941
Firma: AKVIZ, Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Trbovlje,
Kešetovo 9

Skrajšana firma: AKVIZ, d.o.o., Tr-
bovlje

Sedež: Trbovlje, Kešetovo 9
Ustanoviteljica: Avsec Peter, izstop

4. 10. 1994; Majner Kus Mirica, Trbovlje,
Kešetovo 9, vstop 4. 10. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Avsec Peter, razrešen 4. 10. 1994;
direktorica Majner Kus Mirica, imenovana
4. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Kus Igor, Trbovlje, Kešetovo 9,
imenovan 4. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-25346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04041 z dne 21. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26640/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5911320
Firma: INTERGRADNJA, Podjetje za

gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
156

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nahič Husnija, Ljubljana,

Makucova 24, vstop 6. 7. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nahič Džemal, Bosanska Krupa, Lubarda
379, vstop 6. 7. 1995, vložek 1,350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nahič Husnija, imenovan 6. 7. 1995,

zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Na-
hič Džemal, imenovan 6. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nahič Husnija, imenovan 6. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Na-
hič Džamal, imenovan 6. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 153 Predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 155 Predelava mleka in
proizvodnja mlečnih izdelkov; 156 Mli-
narstvo, proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 174 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 176 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 183 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava us-
nja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, pa-
pirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 243
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja ognjevzdržne 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; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267
Obdelava naravnega kamna; 268 Proizvod-
nja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 272 Proizvodnja cevi;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-
la; 292 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo; 294 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 297 Proizvodnja gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 313 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 314 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, 323 Proizvodnja radijskih in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4268 Št. 60 – 30. X. 1996

televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 334 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 362 Kovanje kovancev,
proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
364 Proizvodnja športnih izdelkov; 366 Dru-
ge predelovalne dejavnosti, d.n.; 371 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 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; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 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); 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 742 Projektiranje, in-
ženiring 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;
921 Filmska in videodejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnosti ti-
skovnih agencij; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti; 950 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-25390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11748 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GRASTROJ, opravljanje
storitev na področju gradbeništva, d.o.o.,
Ljubljana Šmartno, Sp. Gameljne 2f, se-
dež: Sp. Gameljne 2f, Ljubljana Šmartno,
pod vložno št. 1/16997/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5593123
Firma: GRASTROJ, opravljanje stori-

tev na področju gradbeništva, d.o.o.,
Ljubljana Šmartno

Skrajšana firma: GRASTROJ, d.o.o.,
Ljubljana Šmartno

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šetina Mojca, vstop 30. 3.

1992, in Šetina Zdenko, vstop 3. 6. 1994,
oba Ljubljana Šmartno, Spodnje Gameljne
2f, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šetina Mojca, razrešena 3. 6. 1994;
direktor Šetina Zdenko, imenovan 3. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25398

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17910 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa M B L, Gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 5/II,
sedež: Trdinova 5/II, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04809/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5855152
Firma: PANTA – RINA, d.o.o., Trgovi-

na in storitve, Rožna dolina c. IV/18 Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PANTA – RINA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c.

IV/18
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelj: Mandoski Lambe, izstop

29. 12. 1994; Krevl Igor, Ljubljana, Rožna
dolina c. IV/18, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mandoska Breda, izstop 29. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mandoski Lambe, razrešen 29. 12.
1994; direktor Krevl Igor, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 221 Založništvo; 366 Druge predelo-
valne dejavnosti, d.n.; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-

mi deli in dodato opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti.

Rg-25793

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04928 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26911/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920612
Firma:  URBAN  SERVIS  IN  PRO-

DAJA, proizvodno, trgovsko, gostinsko,
turistično in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ribnica

Skrajšana firma: URBAN SERVIS IN
PRODAJA, d.o.o., Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Partizanska 5
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lovšin Marija, Ribnica,

Zgornje Lepovče 36, vstop 4. 10. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lovšin Marija, imenovana 4. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Lovšin Ivan, Ribnica, Zgornje Lepovče
36, imenovan 4. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2514 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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
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in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-25798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04965 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa E T C., Podjetje za trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 50, sedež: Celovška 50, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09228/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428203
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na de-
belo 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-

težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 601 Železniški promet;
6010 Železniški promet; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 641 Poštne in kurirske
storitve; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-25834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04270 z dne 31. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5912954
Firma: KEPT’N INDY ZDEŠAR, k.d.,

umetniško indijansko usnjarstvo, Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  KEPT’N  INDY
ZDEŠAR, k.d. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Novo Polje cesta

X/št. 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zdešar Gorazd, odgo-

vornost: odgovarja s svojim premoženjem;

in Zdešar Črt, odgovornost: ne odgovarja,
oba Ljubljana, Novo Polje c. X. št. 10, vsto-
pila 13. 7. 1995, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zdešar Gorazd, imenovan 13. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-25835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04254 z dne 28. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26654/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5912903
Firma: LETECO, proizvodnja, trženje,

storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov Uča-
kar 14

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Radoslav Jenko, Domža-

le, Cankarjeva 13; Marinčič Stanislav, Vrh-
nika, Tržaška 5; Apostolovski Sašo, Ljub-
ljana, Bratov Učakar 14 in Fašun Andrej,
Ljubljana, Mazijeva ul. 5; vsi vstopili 31. 5.
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1995, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Radoslav Jenko, imenovan 31. 5.
1995; prokurist Marinčič Stanislav, imeno-
van 31. 5. 1995; prokurist Apostolovski Sa-
šo, imenovan 31. 5. 1995; direktor Fašun
Andrej, imenovan 31. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 205
Proizvodnja drugih usnjenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 553 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6312 Skladiščenje; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 925 De-
javnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-

ne dediščine; 926 Športna dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-25837

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04222 z dne 29. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26662/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5912806
Firma: ZUPANČIČ & Z, k.d., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Ulica Malči Beliče-

ve 30
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Tatjana, Ljub-

ljana, Ulica Malči Beličeve 30, vstop 8. 8.
1995, vložek 10.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Zagorac
Stjepan, Ljubljana Polanškova ulica 13,
vstop 8. 8. 1995, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Tatjana, imenovana 8. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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-
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čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25875

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03197 z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/26886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5908744
Firma: MATIK COMMERCE, podjet-

je za trgovino s stroji, rezervnimi deli in
strojno opremo, d.o.o.

Skrajšana firma: MATIK COMMER-
CE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Ladja 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matik Maschinen, -Teile,

Industrie -und KFZ. -Bedarf Gesellschaft
m.g.H., Wien, Modecenter Straße 8, vstop
25. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Veber Franc, Medvode, Ladja 37,
imenovan 29. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Koban Alfred, Klagen-
furt, Sattnitz Gasse 16, imenovan 29. 5.
1995; prokurist Klaus Mikula, Maria Rain,
Wegscheide 14,  imenovan 29. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
5010l 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; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-

ski potniških promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25913

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00505 z dne 29. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26666/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5893208
Firma: CARE, posredovanje zavaro-

valniških storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: CARE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta št.

25
Osnovni kapital: 1,802.867 SIT
Ustanovitelja: MERKUR, zavarovalnica,

d.d., Ljubljana, Poljanska cesta 25, vstop
4. 5. 1994, vložek 1,622.581 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; MERKUR, Versiche-
rung Aktiengesellschaft, Graz, Neutorgasse
57, vstop 4. 5. 1994, vložek 180.286 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vončina Marko, Maribor, Krekova
ulica 26, imenovan 4. 5. 1994, za nejemanje
posojil ali kreditov, ki presegajo v enem
poslovnem letu znesek v protivrednosti ATS
50.000; za sklenitev in za razvezo dolgo-
ročnih zavezujočih poslov, kot npr. najem-
nih, zakupnih in leasinških pogodb, če pre-
sega vsota obveznosti, ki izhajajo iz takšnih
pogodb, protivrednost po posamezni višini
ATS 50.000; za vsako posamezno investici-
jo, ki presega protivrednost ATS 20.000; in
za vse skupne investicije, za vsako posa-
mezno poslovno leto, če presegajo le-te pro-
tivrednost vsakokratne osnove glavnice; ka-
kor v primerih, katere si je pridržala skupšči-
na in za navedene v 9. členu, potrebuje
poslovodja predhodno pisno soglasje nad-
zornega sveta, tako da mora pred sklenitvi-
jo kakšnega pravnega posla biti že izdana
pisna izjava o soglasju nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Brandstätter
Horst, Reautschnigg dipl. trg. Bernard B. in
Kalcher Robert, vsi vstopili 4. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-26083

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13254 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IZRA, izobraževanje in ra-
ziskovanje, Ljubljana, d.o.o., Runkova 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

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

Matična št.: 5553997
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Justin Janez, Ljubljana,

Runkova 7, vstop 17. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pavlič Vojko, Ljubljana Polje, Ka-
šeljska 111, imenovan 6. 6. 1994.

Rg-26157

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14564 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa DIOPIN, Proizvodnja elek-
tronskih komponent, d.o.o., Brilejeva 22,
Ljubljana, sedež: Brilejeva 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04864/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5336007
Osnovni kapital: 41,179.702 SIT
Ustanovitelj: Diotec, Elektronische Bau-

ele. D-79423, Heitersheim GmbH, Kreutz-
mattenstrasse 2, vstop 15. 4. 1990, vložek
41,155.962 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26168

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14650 z dne 30. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa INFORTTA, podjetje za medna-
rodni transport, špedicijo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, sedež: Le-
tališka 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/21144/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja, osnovne-
ga kapitala, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5728754
Firma: INFORTTA, transport, špedi-

cija in trgovina, d.o.o. Ljubljana
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Batoćanin Višeslav, Ljub-

ljana, Križna 19, vstop 9. 12. 1992, vložek
755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kazić Ervin, Ljubljana, Endliherjeva ul. 6,
vstop 15. 9. 1994, vložek 755.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kazić Ervin, imenovan 15. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-26172

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14672 z dne 19. 10. 1995 pri
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subjektu vpisa SVR TECHNIKUM, pod-
jetje za servis, vzdrževanje in remont,
d.o.o., Gerbičeva 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21908/00 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.: 5758912
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Svetič Radoslav, Ljublja-

na, Gerbičeva 7, vstop 21. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1995:
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-26225

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16954 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LISLINE, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino ter poslovne
storitve, Ljubljana, Zaloška 24, sedež: Za-
loška 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/19399/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5632277
Firma:  LIS’LINE,  podjetje  za  pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  LIS’LINE,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelja: Gagić Zoran, Ljubljana

Zaloška cesta 24, vstop 22. 6. 1992, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Savič Stojanka, Ljubljana, Zaloška 24, vstop
6. 10. 1992, vložek 1,470.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gagić Vera, imenovana 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot fi-
nančna direktorica na finančnem in računo-
vodskem področju.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga po-

pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7470 Čiščenje stavb; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Rg-26754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01104 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Tovarna kemičnih izdelkov,
p.o., Hrastnik, Za Savo 6, Hrastnik, pod
vložno št. 1/00348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5043093
Oseba, pooblaščena za zastopaje: direk-

tor Lebar Roman, razrešen 19. 12. 1994;
direktor Majes Branko, Hrastnik, Novi dom
23, imenovan 21. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-26763

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03606 z dne 1. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GPG PROGRAD, gradbe-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 393, Ljubljana, pod vložno št.
1/26013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5893496
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Kubej Boris, Vodice, Vodiška c. 44, ime-
novan 1. 4. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev: direktor Korošec Bogdan, razrešen
31. 3. 1995.

Rg-26764

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03640 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LAHEC, Podjetje za uvoz-
izvoz, trgovino, zastopanje in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Društvena 35, se-
dež: Društvena 35, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5437300
Firma: LAHEC, Podjetje za uvoz-iz-

voz, trgovino, zastopanje in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 7

Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 7

Rg-26775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04502 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJAIMPORT,
podjetje za zunanjetrgovinsko poslovanje
in trgovino, d.o.o., Kolodvorska 8, Vrhni-
ka, sedež: Kolodvorska 8, Vrhnika, pod
vložno št. 1/11821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5475538
Firma: INDUSTRIJAIMPORT, podjet-

je za zunanjetrgovinsko poslovanje in tr-
govino, d.o.o., Dunajska 191, Ljubljana

Skrajšana  firma:  INDUSTRIJAIM-
PORT, d.o.o., Dunajska 191, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 191

Rg-27018

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11736 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa 2M FURNITURE, družba
za trgovino na debelo in drobno s pohiš-
tvenimi izdelki, Ljubljana, d.o.o., Stegne
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/07169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5376432
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 5,818.000 SIT
Utanovitelja: Mladen Urh, Ljubljana,

Žaucerjeva ulica 24, vstop 4. 5. 1990, vlo-
žek 2,909.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Legat Miha, Ljubljana, Gabrščkova
ulica 45, vstop 4. 5. 1990, vložek 2,909.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorjanc
Tomaž, izstop 30. 5. 1995.

Rg-27024

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12862 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PRO MOTIONS, Audiovi-
zuelni inženiring in propaganda, d.o.o.,
Slovenčeva 147, Ljubljana, pod vložno št.
1/09409/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5426766
Osnovni kapital: 1,513.500 SIT
Ustanovitelj: Žigon Janez, Grosuplje, Ci-

kava 15, vstop 29. 10. 1990, vložek
1,513.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27025

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12963 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KLUN, Podjetje za projek-
tiranje, proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Ribnica, Šeškova 15, sedež: Šeško-
va 15, Ribnica, pod vložno št. 1/14166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5538696
Firma: KLUN & KLUN, podjetje za

projektiranje, proizvodnjo, storitve in tr-
govino, d.n.o., Šeškova 15, Ribnica

Skrajšana firma: KLUN & KLUN,
d.n.o., Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Klun Miroslav, vložek
7.000 SIT, in Klun Polona, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Rg-27027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13416 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CAMBIO, podjetje za va-
kumsko tehniko, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Malči Beličeve 135, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5552729
Sedež: Ljubljana, Vojkova 57
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 60 – 30. X. 1996 Stran 4273

Ustanovitelj: Kambič Bojan, Ljubljana,
Šarhova 20, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27028

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13417 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Avkcijska, borzna in po-
sredniška hiša, d.o.o., Ljubljana, Mali trg
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/25165/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5448573
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hozjan Ivan, razrešen 10. 6. 1994;
direktor Božnik Marjan, Ljubljana, Pod Jel-
šami 12, imenovan 10. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-27029

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13425 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TOZ, Podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Javna skladišča, Hala 8, Šmartinska c.
152, (prej Sp. Rudnik II/41), sedež: Šmar-
tinska c. 152, Javna skladišča, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554179
Firma: TOZ TRGOVINA, podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Javna skladišča, Hala 8, Šmar-
tinska c. 152, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TOZ, tvornica olovaka,

školskog in uredskog pribora, d.d., Zagreb,
Poljačka 56, vstop 17. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1995: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 744 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-27031

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13437 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DISTEN, podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino ter inženiring,
d.o.o., Palmejeva 20, Ljubljana, sedež:
Palmejeva 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/18645/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, spremembo osnovnega kapitala in nazi-
va zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5749158
Firma: DISTEN, podjetje za zunanjo

in notranjo trgovino ter inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DISTEN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Jambrovič Marjana, Ljub-

ljana, Bratovševa ploščad 18, vstop 8. 4.
1992, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šarabon Bojan, Log-Brezovica,
Molska cesta 10, vstop 25. 8. 1993, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šarabon Bojan, razrešen 18. 7. 1994
in ponovno imenovan za zastopnika, ki kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-27032

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13493 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO AS, avtomehanika,
avtoelektrika, ličarstvo, trgovina, proda-
ja rezervnih delov, export-import,…
d.o.o., Ljubljana, Marije Hvaličeve 4, se-
dež: Marije Hvaličeve 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17785/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5673968
Osnovni kapital: 1,515.500 SIT
Ustanovitelja: Seliškar Andrej in Seliškar

Antonija, oba Ljubljana, Ulica Marije Hva-
ličeve 25, vstopila 18. 4. 1992, vložila po
757.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7320 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-27034

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13638 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TASTIK, proizvodnja in
prodaja izdelkov iz plastičnih mas in sito-
tisk, Kopališka 6, Vrhnika, pod vložno št.
1/07599/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala ter imena in priimka ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5389895
Firma: TASTIK, d.o.o., proizvodnja in

prodaja izdelkov iz plastičnih mas in sito-
tisk, Vrhnika, Kopališka 6

Osnovni kapital: 1,970.000 SIT
Ustanovitelja: Mikulan-Rajkovič Anton,

Vrhnika, Kopališka 6, vstop 18. 6. 1990,
vložek 985.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrovčič Andrej, Vrhnika, Ob igri-
šču 2, vstop 18. 6. 1990, vložek 985.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27035

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13651 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZICKERO, podjetje za tr-
govino, storitve, proizvodnjo, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Trzin, Zorkova 7, Trzin, pod
vložno št. 1/15829/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5581125
Osnovni kapital: 1,645.040 SIT
Ustanovitelj: Zickero Robert, Trzin, Zor-

kova 7, vstop 5. 12. 1991, vložek 1,645.040
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13729 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa OIKOS DESIGN, d.o.o.,
Ljubljana,  Kumrovška  9,  sedež:  Ku-
mrovška 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/02020/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5283876
Osnovni kapital: 1,517.025 SIT
Ustanoviteljica: Andreja Bricl-Jazbin-

šek, Ljubljana, Kumrovška 9, vstop 19. 3.
1992, vložek 1,517.025 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-27037

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13758 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RPS, Računalniško podprti
sistemi za inženiring in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 51a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5516960
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Filipič Branko, Cerkno,

Otalež 29, vstop 31. 7. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27041

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13789 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZASAVC, podjetje za za-
ložništvo, marketing in trgovino, Cesta
zmage 33, Zagorje ob Savi, sedež: Cesta
zmage 33, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/15461/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5582989
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Garantini Tomo, Zagorje

ob Savi, Fakinova 6; Švagan Matjaž, Izla-
ke, Izlake 19; Planinc Marko, Dol pri
Hrastniku, Čerdenc 12; Šterbucl Stane,
Hrastnik, Brnica 3; Rozina Roman, Izlake,
Orehovica 13; Klemen Uroš, Dol pri Hrast-
niku, Pod hribom 22; Kus Barbara, Trbov-
lje, Cesta Tončke Čeč 61; Ravnikar Peter,
Izlake, Narof 32; vsi vstopili 1. 1. 1994,
vložili po 160.000 SIT, ogovornost: ne od-
govarjajo; Brezovar Tomo, Zagorje ob Sa-
vi, Polje 21, vstop 1. 10. 1991, vložek
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100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malovrh Polona, Trbovlje, Golovec 4a,
vstop 1. 10. 1991, vložek 70.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Laharnar Ivana,
Trbovlje, Pod ostrim vrhom 10, vstop 1.
10. 1991, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vidic Milan, Zagorje ob Sa-
vi, Cankarjev trg 10, vstop 1. 10. 1991,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ocvirk Manca, Trbovlje, Trg revo-
lucije 10, vstop 1. 10. 1991, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ranzin-
ger Jože, ml., Izlake, Gladež 24, vstop 1.
10. 1991, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Klančar Branko, Dol pri
Hrastniku, Partizanska cesta 52, vstop 1.
10. 1991, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kadunc Franc, Radeče,
Prnovše 9, vstop 1. 10. 1991, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27044

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13839 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ESTERA, podjetje za trgo-
vinsko dejavnost in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Gasilska 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5593379
Ustanovitelja: Pavlič Borut, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 282, vstop 14. 12. 1991, vlo-
žek 752.812 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pavlič Helena, Škofja Loka, Podlubnik
282, vstop 23. 6. 1993, vložek 748.063 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jurca Urban, iz-
stop 16. 8. 1994.

Rg-27045

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13871 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TeMa-LT, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, promet in storitve, Can-
karjeva 3, Kamnik, pod vložno št.
1/22142/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5753384
Firma: TeMa-LT, d.o.o., Družba za

proizvodnjo, promet in storitve
Osnovni kapital: 1,700.600 SIT
Ustanovitelja: Tepšić Mile, Kamnik,

Cankarjeva 3, vstop 15. 2. 1993, vložek
884.312 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tepšić Kata, Karlovac, Miroslava Krleže 8,
vstop 15. 2. 1993, vložek 816,288 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bijelić Nikola, Kamnik, Župančičeva
ul. 4, imenovan 20. 6. 1994.

Rg-27047

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13886 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MIBRA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Škocijan 53, Turjak, sedež:
Škocijan 53, Turjak, pod vložno št.
1/22860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5853842
Osnovni kapital: 1,622.300 SIT
Ustanovitelja: Mihelčič Vida, vstop

28. 4. 1993 in Mihelčič Brane, vstop 28. 4.
1994, oba Turjak, Škocjan 53, vložila po
811.150 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13909 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TRAT, d.o.o., export-im-
port, Škofljica, Rabska 3, Škofljica, pod
vložno št. 1/23828/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo deležev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5854253
Osnovni kapital: 1,526.760 SIT
Ustanovitelji: Zakrajšek Anton, Škoflji-

ca, Rabska 3, vstop 16. 3. 1992, vložek
799.760 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zakrajšek Frančiška, Škofljica, Rabska 3,
vstop 16. 3. 1992, vložek 707.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Storz Marija in
Storz Boris, oba Tübingen, Nemčija, Kro-
nen st. 17c, vstopila 16. 3. 1992, vložila po
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27053

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13949 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LIDA S, avtostroka, trgo-
vina, storitve, komisijski posli, marketing,
računalniška obdelava podatkov, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Trzin, Reboljeva 34, Mengeš-
Trzin, pod vložno št. 1/11133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5469228
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Ličen Danica, Mengeš-

Trzin, Reboljeva 34, vstop 20. 12. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ličen Danica, razrešena 1. 7. 1994
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Maklavc
Karel, razrešen 1. 7. 1994.

Rg-27055

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13973 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KOŠIR & Co., podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina c. III/7, sedež: Rožna dolina
c. 3/7, Ljubljana, pod vložno št. 1/16972/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5673844
Ustanovitelja: Košir Aleksander, Ljub-

ljana, Postojnska 11, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Schwarzmann Andreja, Ljubljana, Rožna
dolina cesta III/7, vstop 23. 8. 1994, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27057

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13986 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VIVAT, trgovina in gos-

podarsko svetovanje, d.o.o., Ravbarjeva
11a, Ljubljana, sedež: Ravbarjeva 11a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5424399
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagodic Marija Staša,

Ljubljana, Prešernova 13, vstop 7. 9. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27060

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14054 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LEKI, prevozništvo in špe-
dicija, d.o.o., Ljubljana, Hafnerjeva 6a,
sedež: Hafnerjeva 6a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21204/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5708796
Firma: LEKI, prevozništvo in špedici-

ja, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,617.000 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Milivoj, Ljubljana,

Hafnerjeva 6a, vstop 17. 12. 1992, vložek
1,617.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27061

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14067 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ROVAŠ, podjetje za eko-
nomsko organizacijske storitve, d.o.o.,
Domžale, Stobovska cesta št. 7c, Domža-
le, pod vložno št. 1/16495/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5601169
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mrak Boris, razrešen 11. 8. 1994;
direktor Mrak Stojan, Ljubljana, Reboljeva
6, imenovan 11. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-27065

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14120 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa A.C.S., podjetje za trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ose-
njakova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/16162/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576016
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelja: Prolič Miroslav, Ljublja-

na, Osenjakova 4, vstop 24. 3. 1992, vložek
772.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kranjc Dušan, Ljubljana, Žaucerjeva 19,
vstop 24. 3. 1992, vložek 772.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
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trgovina na debelo; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 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 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, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje 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 potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-27066

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14674 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO PETKOVSKI &
FERing, podjetje za projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4,
sedež: Proletarska 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17796/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5608015
Firma: BIRO PETKOVSKI & FERing,

podjetje za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13

Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13

Rg-27070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14795 z dne 22. 11. 1995 pri

subjektu vpisa ISC Shopping Center, druž-
ba za ustanavljanje in upravljanje podje-
tij, d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25536/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča nadzorni svet družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860008
Člani nadzornega sveta: Brglez Pavle,

Brglez Pavle, Skamen Reinhold, Grandba-
cher Ernst, vstop 26. 9. 1994.

Rg-27071

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14985 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IGYSUN, poslovni in ko-
mercialni inženiring, d.o.o., Proletarska
2, Ljubljana, sedež: Proletarska 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464528
Firma: VIDIGAJ IGYSUN & Co., po-

slovni in komercialni inženiring, d.n.o.,
Ljubljana, Proletarska 2

Skrajšana firma: VIDIGAJ IGYSUN &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vidigaj Igor, Ljubljana,
Proletarska 2, vstop 18. 12. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Vidigaj Grozdanov Alenka,
Ljubljana, Ob Pristanu 3, vstop 18. 12. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidigaj Igor, razrešen 26. 10. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Vidigaj Alenka,
razrešena 26. 10. 1994 in imenovana za za-
stopnico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
podajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-27073

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15016 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EDING, elektronski didak-
tični inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/16235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo pooblastil zasto-
panca s temile podatki:

Matična št.: 5576237
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: MIKROIKS, d.o.o., Ljub-

ljana, Dunajska 5, vstop 9. 1. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ban Marijan, Gradec, Gradečki Pavlovec
55a, vstop 9. 1. 1992, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bele Zlatko, Ljubljana, Glinškova
ploščad 5, razrešen 18. 10. 1994 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja – direktor.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-27077

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16278 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa METER, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Vrhnika, Krožna pot 1,
Vrhnika, pod vložno št. 1/16210/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5600049
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Alaševič Branko, Vrhnika,

Krožna pot 1, vstop 9. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
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pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-27079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16745 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CONSULT, Koroška sve-
tovalna družba, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, Ljubljana, pod vložno št.
1/12601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5499232
Firma: CONSULT, Koroška svetoval-

na družba, d.o.o.
Skrajšana firma: CONSULT, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 5,587.000 SIT
Ustanovitelji: Karntner Sparkasse AG,

Klagenfurt, Avstrija, Heuer Platz 14, vstop
22. 3. 1991, vložek 1,862.333,34 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Controller Wirt-
schaftstreuhand und Revisions-GesmbH,
Klagenfurt, Avstrija, Villacher Ring 59/1,
vstop 22. 3. 1991, vložek 1,862.333,33 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Korotan Ljub-
ljana, d.o.o., Ljubljana, Grubarjevo nabrež-
je 6, vstop 22. 3. 1991, vložek 1,862.333,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Povalej Marko, mag., Ljubljana, Vo-
dovodna 3, imenovan 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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.; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-27081

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00087 z dne 16. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5885779
Firma: ZAR, ZAJC & Co., trgovsko

podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: ZAR, ZAJC & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 111
Ustanovitelja: Zajc Barbič Renata, Ljub-

ljana, Ižanska cesta 111, vstop 27. 12. 1994,

odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Barbič Slavko, Ljubljana, Triglavska
ulica 21, vstop 27. 12. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zajc Barbič Renata, imenovana 27.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Barbič Slavko, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-27082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00658 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BLAGAJANA, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Trin-
kova 79, Ljubljana, pod vložno št.
1/04204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5346983
Firma: BLAGAJANA, trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Skopče-
va 1

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

Sedež. Ljubljana, Skopčeva 1
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27083

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01108 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NOKUS, podjetje za trgov-
ske storitve, d.o.o., Vrhnika, Robova c. n.
h., Vrhnika, pod vložno št. 1/10653/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
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membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5468337
Firma: NOKUS, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Vrhnika
Sedež: Vrhnika, Cesta na barje 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Novak Barbara, Vrhni-

ka, Robova cesta 50, vstop 29. 1. 1991,
vložek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kuserbajn Ida, izstop 6. 3. 1995; No-
vak Jana, Vrhnika, Kotnikova cesta 18,
vstop 6. 3. 1995, vložek 825.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Barbara, imenovana 29. 1.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 191 Strojenje in dodelava usnja; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in
toaletnih sredstev; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 268 Proizvodnja
brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 272 Proizvodnja cevi;
275 Livarstvo; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-
la; 292 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 364 Proizvodnja šprotnih
izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-

ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti; d.n.; 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 po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-27084

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01277 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BOBER, marketing, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Podpeška cesta 49, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5808227
Firma: MAXIPLET Makše in družbe-

nik, d.n.o., proizvodnja in trgovina, No-
tranje Gorice

Skrajšana firma: MAXIPLET Makše in
družbenik, d.n.o., Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice, V kosov laz
18

Ustanovitelja: Sojer Mija, izstop 14. 3.
1995; Sojer Edvard, izstop 14. 3. 1995; Mak-
še Janez in Makše Amalija, oba Notranje
Gorice, V kosov laz 18, vtopila 14. 3. 1995,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sojer Mija, razrešena 14. 3. 1995;
direktor Makše Janez, imenovan 14. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Makše Amalija, imenovana 14. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-

izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7482 Paki-
ranje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-27085

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03918 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIOSOL, proizvodnja in
prodaja oblek, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/26201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5866332
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 47
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Schmaltz Roland, Hiddenhausen, Ost-
strasse 3, imenovan 21. 6. 1995, zastopa
družbo kolektivno z drugimi direktorji ali
prokuristom; direktor Hofmeister Ernest,
Avstrija, Mariasdorf 18, imenovan 21. 6.
1995, zastopa družbo kolektivno z drugimi
direktorji ali prokuristom.

Rg-27086

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04366 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa HIDA TRADE FINANCE,
družba za zastopanje in trgovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Koželjeva 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravni sklep Srg 0885/95
– spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5393078
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995. 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-27087

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/o4445 z dne 12. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5913314
Firma: TOPAZ & OCEPEK, k.d., pod-

jetje za razvoj, izobraževanje, trgovino
in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: TOPAZ & OCEPEK,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Svetosavska 22
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ocepek Peter, Ljubljana,

Svetosavska 22, vstop 23. 8. 1995, vložek
7.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Kreft Janja, Lukovica, Vrh
na Krašnjo 5, vstop 23. 8. 1995, vložek
2.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ocepek Peter, imenovan 23. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 221 Založništvo;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško

opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering), 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentali razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in

tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8010 Predšolska vzgoja in osnov-
nošolsko izobraževanje; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 802 Srednješol-
sko izobraževanje; 8021 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 8022 Srednješolsko teh-
niško in poklicno izobraževanje; 8023
Vzgoja in izobraževanje v dijaških domo-
vih; 8030 Visokošolsko izobraževanje; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge djavnosti za
sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-27088

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04587 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RING, d.o.o., računalniški
inženiring, Logatec, Stara c. 6, Logatec,
pod vložno št. 1/07828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
ležev, spremembo dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5393817
Sedež: Logatec, Tržaška 27
Osnovni kapital: 1,730.100 SIT
Ustanovitelj: Brenčič Danica, izstop

22. 3. 1994; Meze Grega, Logatec, Pavšiče-
va 32, vstop 15. 5. 1990, vložek 1,730.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bizjak Dra-
go, izstop 22. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brenčič Danica, razrešena 3. 6.
1994; zastopnik Meze Grega, razrešen 3. 6.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Bizjak Dra-
go, razrešen 3. 6. 1994.

Dejavnost se spremeni tako, da se sedaj
v celoti glasi: proizvodnja elektronskih apa-
ratov in naprav; trgovina na debelo (tudi v
tranzitu) in drobno z mešanim blagom; tr-
govinske storitve (agencijski, komisijski, za-
stopniški, posredniški in drugi posli, običaj-
ni v trgovini); ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; računalniški inženi-
ring na področju softwera in hardwera;
obdelava podatkov; knjigovodske storitve;
računalniške storitve (programiranje, vzdr-
ževanje ipd.); izobraževanje na področju ra-
čunalništva; gostinstvo; turistično posredo-
vanje.
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Rg-27091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05185 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/27017/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5919568
Firma: ZAVOD MUZEJ MENGEŠ, Tr-

dinov trg 10, Mengeš
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Mengeš, Trdinov trg 10
Ustanovitelj: Kulturno društvo Franca

Jelovška, Mengeš, Slovenska cesta 30, vstop
28. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škrlep Janez, Mengeš, Trubarjeva
5, imenovan 28. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995: 744
Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 925 Dejav-
nost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kul-
turne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

Rg-27092

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05318 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/27043/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924057
Firma: I.D.V., trgovinska d.o.o.
Skrajšana firma: I. D.V., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 11
Osnovni kapital: 115,300.000 SIT
Ustanovitelj: Selviac Nederland B.V.,

Amsterdam, Nizozemska, Kabelweg 37,
vstop 8. 11. 1995, vložek 115,300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Toland Kevin, Clonskeagh, Dublin 14,
Irska, 2 Moorefield Cottage, Roebuck, ime-
novan 8. 11. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Janko Arah, mag., Slovenj
Gradec, Kopališka ul. 20, imenovan 10. 11.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-27097

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13740 z dne 30. 10. 1995 pri

subjektu vpisa BUTOLN & CO., Storitve
in trgovina, d.n.o., Ljubljana, Klunova 5,
sedež: Klunova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5816459
Firma: BUTOLN & CO., Storitve in

trgovina, d.n.o., Ljubljana, Cesta na me-
sarico 20

Sedež: Ljubljana, Cesta na mesarico
20

Ustanovitelja: Simšič Irena, izstop 28. 6.
1994; Butoln Peter, Ljubljana, Pohorskega
bataljona 8, vstop 7. 10. 1993, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Mirt An-
gela, Sevnica, Žigrski vrh 38, vstop 28. 6.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Rg-27103

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13844 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MULTIKOP, inženiring in
trgovina, d.o.o., Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, sedež: Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10093/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5837596
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kukovec Marjan in Ku-

kovec Irena, oba Ljubljana, Glinškova
ploščad 3, vstopila 19. 11. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovajata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valo-
vitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 245 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 274 Proizvodnja plemenitih in neže-
leznih kovin; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 300 Proizvod-
nja pisarniških strojev in računalnikov;
31130 Proizvodnja izolirarnih električnih
kablov in žic; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516

Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Duge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-27104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13917 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIKA PAHOR,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 9a, sedež:
Brnčičeva 9a, Ljubljana, pod vložno št.
1/12926/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, skrajšane firme in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5504317
Firma: ELEKTRONIKA PAHOR, pro-

izvodnja merilne in regulacijske opreme,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 9a

Skrajšana firma: ELEKTRONIKA PA-
HOR, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,618.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Marjan, izstop

18. 5. 1994; Kršinar Marija, Dobrova, Osre-
dek pri Dobrovi 29, vstop 18. 5. 1994, vlo-
žek 1,456.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kurnik Boris, Ljubljana, Trg koman-
danta Staneta 6, vstop 18. 5. 1994, vložek
161.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27105

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13948 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa INFO DVIG, d.o.o., podjet-
je za vzdrževanje elektromehanskih na-
prav in sistemov, Špruhe 30, OOC Trzin,
Mengeš, sedež: Špruhe 30, O.O.C. Trzin,
Mengeš, pod vložno št. 1/09575/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437466
Firma: INFO DVIG, vzdrževanje elek-

tromehanskih naprav in sistemov, d.o.o.,
Trzin

Sedež: Mengeš, IOC Trzin, Špruha 30
Osnovni kapital: 2,402.000 SIT
Ustanovitelja: Kovše Damjan, Ljublja-

na, Oražnova 6, vstop 21. 9. 1990, vložek
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1,201.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovše Alojz, Zagorje ob Savi, Dolenja vas
26, vstop 21. 9. 1990, vložek 1,201.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov za centralno ogreva-
nje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 4531 Električne inšta-
lacije; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6024
Cestni tovorni promet; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-27106

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13950 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MIC, Podjetje za izobraže-
vanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Mi-
klošičeva 14, Ljubljana, sedež: Miklošiče-
va 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/13301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, skrajšano
firmo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5524270
Skrajšana firma: MIC, d.o.o., Ljublja-

na
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ramovš Mitja, Ljubljana,

Čufarjeva 4, vstop 7. 10. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Iztok, Ljubljana, Rozmanova 2, vstop
7. 10. 1991, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2215
Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2222 Drugo tiskarstvo;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapi-
sa; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 925 Dejavnost knjiž-
nic, arhivov, muzejev in druge kulturne de-
javnosti; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13981 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LENART, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Laze v Tuhinju,
Golice 14, sedež: Golice 14, Laze v Tuhi-
nju, pod vložno št. 1/03614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5313490
Firma: LENART, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: LENART, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,784.000 SIT
Ustanovitelja: Podbelšek Anica in Pod-

belšek Janez, oba Laze v Tuhinju, Golice
14, vstopila 6. 12. 1989, vložila po 892.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13987 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AB THERMOSOLAR, pod-
jetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino
in storitve elektro, strojnih in komunika-
cijskih instalacij, d.o.o., Babškova 26,
Škofljica, pod vložno št. 1/09914/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436621
Firma: AB THERMOSOLAR, inženi-

ring, proizvodnja, trgovina in storitve
elektro, strojnih in komunikacijskih in-
stalacij, d.o.o., Babškova 26, Škofljica

Osnovni kapital: 2,254.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Anton, Lucija, Limi-

nijanska 87, vstop 2. 12. 1990, vložek
2,254.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralo ogrevanje; 2852 Splo-

šna mehanična dela; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko poce-
sno krmiljenje; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 7230 Obdelava podatkov;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-27110

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13993 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa JOC., d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, stori-
tve in zunanjo trgovino, Ljubljana, Stra-
žarjeva 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/21032/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme in ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5792207
Firma: MOHAR & Co, d.n.o., Podjetje

za proizvodnjo, trgovino, marketing in
storitve

Skrajšana firma: MOHAR & Co, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Cigoj Jožica, Ljubljana,
Polje, c. V/2, vstop 16. 2. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Mohar Danijela, Ljublja-
na, Stražarjeva ulica 9, vstop 19. 8. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-27112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14013 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa A-ENTER, družba za raču-
nalniške obdelave in inženiring, d.o.o.,
Vrhnika, Kopališka 9, sedež: Kopališka 9,
Vrhnika, pod vložno št. 1/09781/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5442869
Osnovni kapital: 1,616.624,70 SIT
Ustanovitelja: Aljukić Ejub in Aljukić

Irena, oba Vrhnika, Kopališka ulica 9, vsto-
pila 22. 11. 1990, vložila po 808.312,35
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 451
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Pripravljalna dela na gradbiščih; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravilo izdelkov široke porabe; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 744 Eko-
nomska propaganda; 745 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27113

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14032 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ARPA, knjigovodske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 19, sedež:
Brilejeva 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/07087/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385237
Osnovni kapital: 2,625.900 SIT
Ustanovitelji: Štruklec Elvira, vstop

18. 4. 1990 in Štruklec Gorazd, vstop 20. 6.
1992, oba Ljubljana, Brilejeva 19, vložila
po 875.300 SIT, odgovornost ne odgovarja-
ta; Korelič Igor, Ljubljana, Puhova 9, vstop
1. 9. 1994, vložek 875.300 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-

niških zapisov; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohi-
štvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-

ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-27115

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14081 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RcG, podjetje za organiza-
cijo poslovanja in trženje, Ljubljana, Ce-
lovška 73/II, p.o., sedež: Celovška 73/II,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02873/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, organizacijske oblike in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5306582
Firma: RCG, podjetje za organizacijo

poslovanja in trženje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RCG, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 6,723.000 SIT
Ustanovitelj: Gantar Rado, Vrhnika, Be-

tajnova 60, vstop 4. 12. 1989, vložek
6,723.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27117

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14103 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTIMBI, trgovsko podjetje
in prevozi, Pod gozdom II/1, Grosuplje,
d.o.o., sedež: Pod gozdom II/1, Grosuplje,
pod vložno št. 1/18070/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5679940
Osnovni kapital: 1,557.400 SIT
Ustanovitelj: Šeme Ivan, Grosuplje, Pod

gozdom II/1, vstop 5. 4. 1992, vložek
1,557.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27118

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14121 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CYRI, inženiring, d.o.o.,
Metelkova 5, Ljubljana, sedež: Metelko-
va 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/21304/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719496
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zidar Marjetka in Zidar
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Stanislav, oba Ljubljana, Metelkova 5, vsto-
pila 20. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 177 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 183
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 192 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 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; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 274
Proizvodnja plemenitih in neželeznih ko-
vin; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem in pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 25487 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; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-

tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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); 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-27126

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14717 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa X BIRO, podjetje za pro-
met z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, sedež: Dalmatinova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14483/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543657
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cimerman Marjan, Ljub-

ljana, Dvoržakova ul. 12, vstop 6. 1. 1992,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gornik Irena, Ribnica, Bukovica
št. 16, vstop 10. 10. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Preglej Šte-
fan, Ljubljana, Ulica bratov Blanč 6, vstop
10. 10. 1994, vložek 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov

iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 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; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na

drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno 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); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
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; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje šport-

nih objektov; 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-27127

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14788 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa RA, fotokopiranje, razmno-
ževanje, tisk, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na-Polje, Cesta X, št. 17, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14129/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5551749
Sedež:  Ljubljana,  Kardeljeva  ploš-

čad 5

Rg-27128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14789 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RONDA, prevozno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Vrhovce
10, sedež: Cesta na Vrhovce 10, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19167/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5640199
Firma: RONDA, podjetje za transport,

trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta na Vrhovce 10

Osnovni kapital: 2,162.000 SIT
Ustanovitelji: Rovanšek Dušan, izstop

15. 9. 1994; Kljajić Hanifa, Ig pri Ljubljani,
Ig 443, vstop 15. 9. 1994, vložek 702.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šućur Vla-
do, Ljubljana, Jakčeva 5, vstop 2. 7. 1992,
vložek 730.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dizdarević Muhamed, Ig, Ig 443,
vstop 2. 7. 1992, vložek 730.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frigelj Marjan, Ljubljana, Pod ježa-
mi št. 22, imenovan 15. 9. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona,
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 263 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, ap-
na, mavca; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Prizvodnja apna; 2653 Prizvodnja mavca;
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266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 282 Priozvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 314 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 341
Proizvodnja motornih vozil; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 342 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic, polpri-
kolic; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 355 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske

storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 8041 Dejavnost vozniških šol;
851 Zdravstvo; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti.

Rg-27134

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14954 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINA TRADE, d.o.o.,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in sto-
ritve, Vrhnika, Lesno Brdo 64, sedež: Le-
sno Brdo 64, Vrhnika, pod vložno št.
1/21031/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5868645
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koprivec Marko, Vrhnika,

Lesno Brdo 64, vstop 28. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14960 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MKG – TRADE, export-
import, d.o.o., Ljubljana, Večna pot 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16639/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593131
Firma: MKG – TRADE, Klobučar &

Co., export-import, turizem, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MKG – TRADE, Klo-
bučar & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Klobučar Mojca, vstop
25. 3. 1992 in Klobučar Damir, vstop

24. 10. 1994, oba Ljubljana, Večna pot 5,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klobučar Damir, imenovan 24. 10.
1994, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi.

Rg-27138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14978 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ORIGINAL M&J, Stori-
tve, marketing, izvoz, uvoz, d.o.o., Kočev-
je, Ob Mahovniški cesti 18, sedež: Ob Ma-
hovniški cesti 18, Kočevje, pod vložno št.
1/15615/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5578884
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Nekič Marija in Nekič Jo-

že, oba Kočevje, Ob Mahovniški cesti 18,
vstopila 17. 2. 1992, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Nekič Jože, imenovan 21. 10. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-27140

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15009 z dne 29. 9. 1995 pri



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 60 – 30. X. 1996 Stran 4285

subjektu vpisa ANDINO-HYDROPOWER
ENGINEERING, Inženiring podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18150/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo sedeža fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5606144
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Bezla-

jev 3
Osnovni kapital: 25,921.750,55 SIT
Ustanovitelj: HP Andino s.a., Republika

Panama,P.o. Box 8320 Panama 7, vstop
1. 4. 1992, vložek 25,921.750,55 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-27141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15039 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIOPROD, biomedicinski
produkti, d.d., Stegne 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
organizacijske oblike, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5620554
Firma: BIOPROD, Biomedicinski pro-

dukti, d.o.o.
Skrajšana firma: BIOPROD, d.o.o.
Osnovni kapital: 17,206.000 SIT
Ustanovitelji: Ročak Rudolf, Ljubljana,

Brilejeva 4, vstop 22. 5. 1992, vložek
172.060 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mikroiks, Mikroelektronski inženiring, kon-
zultacija in servis, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 5, vstop 26. 10. 1992, vložek 8,258.880
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hospal
Dasco, s.p.a., Medolla, Italija, Via Modene-
se 30, vstop 26. 10. 1992, vložek 8,775.060
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Blanco Francesco dr., Modena, Itali-
ja, Via Ugo da Carpi 23, imenovan 3. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja.

MARIBOR

Rg-19193

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg 13153/93, z dne
18. 2. 1994 v reg. vl. 1/522-00 vpisalo pri
družbenem podjetju: PALOMA SLADKO-
GORSKA TOVARNA PAPIRJA, p.o.,
Sladki vrh, Sladki vrh 1

Razširitev dejavnosti na: popravilo avto-
mobilov (razen avtoličarstva), prodaja na
drobno: a) živil (mlečni in mesni izdelki se
prodajajo iz hladilnih vetrin), b) tobačni iz-
delki, vžigalice in potrebščine v prostorih
družbene prehrane, storitve marketinga, tr-
govina na debelo z neživilskimi izdelki (iz-
delki, ki ne terjajo posebnih pogojev skla-
diščenja), gostinskih storitev prehrane in
druge gostinske storitve.

Rg-25700

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/02119, z dne 18. 10. 1995
pod št. vložka 1/03547/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Matična št.: 5502250
Firma: SMG INŽENIRING, poslovne

storitve in gradbeni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SMG INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Gubenšek Marija, izsto-

pila 17. 10. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gu-

benšek Marija, razrešena 17. 10. 1995.

Rg-25670

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00305, z dne 18. 10. 1995
pod št. vložka 1/04598/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Matična št.: 5549434
Firma: AGROPOLA, trgovska podjet-

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

govornostjo
Sedež: Rače, Podova 23
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Bojan, izstopil

17. 10. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-

kar Bojan, razrešen 17. 10. 1995.

Rg-25612

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00653, z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/09674/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5906229
Firma: ALUBAC, inženiring, proizvod-

nja in montaža, d.o.o.
Skrajšana firma: ALUBAC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Cankarjeva

ulica 21
Osnovni kapital: 1,730.000 SIT
Ustanovitelj: Bračko Vladimir, Sloven-

ska Bistrica, Cankarjeva ulica 21, vstopil
29. 5. 1995, vložil 1,730.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračko Vladimir, imenovan 29. 5.
1995, Slovenska Bistrica, Cankarjeva ulica
21, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-

no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-24724

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00863, z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HEUREKA, prevoz blaga
in storitve, d.o.o., sedež: Celjska 9, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti, s
temile podatki:

Matična št.: 5587743
Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnji Sle-

men 40/1
Osnovni kapital: 4,130.592,05 SIT
Ustanovitelj: Ciglar Luka, Maribor, Celj-

ska 9, vstopil 27. 2. 1992, vložil
4,130.592,05 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-24592

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00587, z dne 10. 10. 1995
pod št. vložka 1/09613/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5900913
Firma: GENERAL PARCEL, špedicija

in logistika, d.o.o.
Skrajšana firma: GENERAL PARCEL,

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

govornostjo
Sedež: Orehova vas–Slivnica, Aero-

drom Maribor–Slivnica
Osnovni kapital: 1,685.134 SIT
Ustanovitelji: N & M Paket-logistik, Un-

terpremstaten 8144, Avstrija, Tobelbader-
str. 41, vstop 20. 4. 1995, vložek 842.567
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bohme
Dieter, Graz 8051, Avstrija, Fischeraustras-
se 55, vstopil 20. 4. 1995, vložil 842.567
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Boh-
me Dieter, Graz 8051, Avstrija, Fischerau-
strasse 55, imenovan 20. 4. 1995 in Blažke
Peter, Ruše, Bezena 50, imenovan 20 4.
1995, predstavlja in zastopa podjetje z ome-
jitvijo, da sklepa pravne posle ob sopodpisu
prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
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kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništva 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,
tobčanih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
tovrstna na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu, 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;

74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Pod šifro I 63.40 ne sme družba oprav-
ljati izdajanje in posredovanje transportnih
dokumentov in tovornih listov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-24589

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00260, z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR, d.d., POSLOVNA
ENOTA V LJUBLJANI, sedež: Sloven-
ska 56, Ljubljana, pod vložno št.
1/09242/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo, s temile podatki:

Matična št.: 5860580001
Firma: NOVA KREDITNA BANKA

MARIBOR, d.d., Maribor, PODRUŽ-
NICA LJUBLJANA

Skrajšana firma: NOVA KBM, d.d.,
PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: Ljubljana, Slovenska 29/IV
Osnovni kapital: SIT
Ustanovitelj:
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 6512

Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.

Pod šifro J 65.12 banka opravlja nasled-
nje dejavnosti:

– sprejemanje vseh vrst denarnih vlog
pravnih in fizičnih oseb,

– dajanje kreditov,
– opravljanje poslov plačilnega prometa,
– poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,
– prevzemanje in dajanje poroštev in ga-

rancij ter sprejemanje drugih obveznosti za
svoje komitente, ki se lahko izpolnijo v de-
narju v skladu z vsakokratnimi sklepi oziro-
ma pooblastili banke,

– odkupovanje čekov in menic.
Pod šifro J 65.23 banka opravlja nasled-

nje dejavnosti:
– nakup in prodaja vrednostnih papirjev

domačih izdajateljev,
– nakup in izterjava terjatev,
– hramba vrednosti.

Rg-24218

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/06409, z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TARGET, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Štrekljeva ulica 66, Maribor, pod
vložno št. 1/08438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, s temile podatki:

Matična št.: 5803268
Osnovni kapital: 1,829.317,54 SIT
Ustanovitelj: Kontrec Miljenko, Maribor,

Štrekljeva ulica 66, vstopil 15. 2. 1993, vlo-
žil 1,829.317,54, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20080

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/03219, z dne 16. 2. 1995 pri

subjektu vpisa SAHARA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Borova vas 8, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter tipa zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št.: 5584892
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Lukič Ivorina, Maribor,

Borova vas 8, vstopil 2. 3. 1992, vložila
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lukič Ivorina, Maribor, Borova vas
8, imenovana 2. 3. 1992, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Lukič Stajo, ime-
novan 23. 5. 1994.

Rg-19262

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00505, z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PALOMA-SLADKOGOR-
SKA TOVARNA PAPIRJA, p.o., sedež:
Sladki vrh 1, Sladki vrh, pod vložno št.
1/00522/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov, s temile po-
datki:

Matična št.: 5034639
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pe-

klar Dragomir, razrešen 26. 4. 1995; Stras-
ser Matilda, razrešena 26. 4. 1995; general-
ni direktor Kacl Gvidon, Maribor, Koroška
cesta 67, imenovan 26. 4. 1995, zastopa
družbo kot v.d. generalnega direktorja v ok-
viru dejavnosti podjetja brez omejitev; ge-
neralni direktor Velikogne Ivan, Šentilj,
Šentilj 114/e, imenovan 28. 4. 1995, zasto-
pa družbo kot namestnik generalnega direk-
torja v mejah pooblastil v.d. generalnega
direktorja; generalna direktorica Fekonja
Metka, Šentilj, Šentilj 118, imenovana
28. 4. 1995, zastopa družbo kot pomočnica
generalnega direktorja za komercialno po-
dročje v mejah pooblastil v.d. generalnega
direktorja; generalni direktor Valonte Leon,
Zgornja Kungota, Jurski Vrh 12/c, imeno-
van 28. 4. 1995, zastopa družbo kot pomoč-
nik generalnega direktorja za splošno po-
dročje v mejah pooblastil v.d. generalnega
direktorja.

Rg-19015

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/04983, z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MUSEKA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Grajski
trg 6, Rače, pod vložno št. 1/03555/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala ter tipa za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, s temile podatki:

Matična št.: 5467080
Firma: MUSEKA, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ekart Bogomir, Rače,

Grajski trg 6, vstopil 10. 12. 1990, vložil
600.000 SIT; Ekart Josef, München, Nem-
čija, Feldkirchenerstr. 9, vstopil 10. 12.
1990, vložil 900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ekart Bogomir, Rače, Grajski trg 6, ime-
novan 10.12. 1990, zastopa družbo brez
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omejitev, posamično; direktor Ekart Josef,
München, Nemčija, Feldkirchenerstr. 9,
imenovan 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, posamično.

Rg-18537

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/05551, z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-MEGRAS, podjetje za gradnjo,
montažo, vzdrževanje, skladiščenje in tr-
govanje, d.o.o., sedež: Tovarniška cesta
51, Ruše, pod vložno št. 1/03721/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in omejitev zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5478766
Ustanovitelj: Tovarna dušika Ruše, me-

talurško kemična industrija, d.o.o., Ruše,
Tovarniška cesta 51, vstop 15. 3. 1991, vlo-
žek 38,393.403 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Štefan, Ruše, Ulica Ruške čete
9, imenovan 9. 12. 1994, posle glede razpo-
laganja z nepremičninami, njihovim delim
ali obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter po naravi stvari podobnih dru-
gih poslom, lahko direktor sklene le na pod-
lagi predhodnega soglasja organa upravlja-
nja ustanovitelja. Organ upravljanja ustano-
vitelja lahko s posebnim sklepom veže skle-
nitev posameznih vrst poslov na svoje
predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 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.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvo, 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav.

Rg-27237

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/06710, z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MICROSAG, podjetje za
inovacijski inženiring, trgovino in grafi-
ko, d.o.o., sedež: Smetanova 33, Maribor,
pod vložno št. 1/02990/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov, priimka
družbenikov, dejavnosti in priimka zastop-
nika ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo, s
temile podatki:

Matična št.: 5416639
Firma: MIKROSAG, računalniška

podpora sistemov, mikrografija, storitve,
trgovina in tisk, d.o.o.

Skrajšana firma: MIKROSAG, d.o.o.
Ustanovitelja: Sagadinj Ernest, Maribor,

Kajuhova 5, vstopil 15. 7. 1990, vložil
1,967.123 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sagadin Sonja, Maribor, Smetanova 33,
vstopila 15. 7. 1990, vložila 270.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Debelak Josef
in Koltai Heinz Gunter, oba izstopila 30. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sagadinj Ernest, Maribor, Kajuhova
5, imenovan 30. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri

trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na drobno 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; 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; 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; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4288 Št. 60 – 30. X. 1996

nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-27219

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/01283, z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SINPRO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Panonska ulica 5, Mari-
bor, pod vložno št. 1/04541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo sklepa
o uvedbi stečajnega postopka ter spremem-
bo firme in zastopnikov, s temile podatki:

Matična št.: 5538688
Firma: SINPRO, trgovina in storitve,

d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: SINPRO, d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mohr

Milica, razrešena 16. 11. 1995; stečajni
upravitelj Puclin Albin, imenovan 16. 11.
1995, Maribor, Sodna ulica 24.

Rg-26996

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/01317, z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LUVIN, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Pesniški dvor 9/b, Pe-
snica pri Mariboru, pod vložno št.
1/08906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo, s temile podatki:

Matična št.: 5862361
Firma: LUVIN, zavarovalniško posre-

dovanje, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih.

Rg-26274

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/00892, z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PALOMA-SLADKO-
GORSKA TOVARNA PAPIRJA, p.o., se-
dež: Sladki vrh 1, Sladki vrh, pod vložno
št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, s temile
podatki:

Matična št.: 5034639
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

generalni direktor Kacl Gvidon, razrešen
24. 5. 1995; generalni direktor Velikogne
Ivan, razrešen 28. 7. 1995; generalna
direktorica Fekonja Metka, razrešena 1. 8.
1995; generalni direktor Valonte Leon, raz-
rešen 1. 8. 1995; generalni direktor Žlebnik
Zvezdan, Maribor, Slovenska 36, imenovan
28. 7. 1995, zastopa družbo kot v.d. gene-
ralnega direktorja v okviru dejavnosti pod-
jetja brez omejitev; generalni direktor
Kranjc Stanko, Zgornja Polskava, Vošnja-
kova ulica 12, imenovan 31. 7. 1995, zasto-
pa družbo kot pomočnik generalnega direk-
torja za komercialno področje v mejah poob-
lastil v.d. generalnega direktorja; generalna
direktorica Schaubach Hilda, Maribor, Pod
gozdom 3, imenovana 31. 7. 1995, zastopa
družbo kot pomočnica generalnega direk-
torja za informacijsko in finančno področje
v mejah pooblastil v.d. generalnega direk-
torja.

Rg-26545

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 95/01188, z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MODEL-SHOPPING, pod-
jetje za propagando, marketing in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Zgornji Porčič, Sveta
Trojica, pod vložno št. 1/04394/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št.: 5531772
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krejaš Bojan, Cerkvenjak,

Cogetinci 17,vstopil 6. 11. 1991, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27546

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/06752, z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LEDINA-PREVOZ, obrt-
na zadruga, p.o., sedež: Gregorčičeva 37,
Maribor, pod vložno št. 1/09154/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje zadruge v družbo z omejeno odgovor-
nostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5273200
Firma: LEDINA-PREVOZ, družba za

posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LEDINA-PREVOZ,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Lackova 43/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji:  Frescher Ludwig, Selnica

ob Dravi, Dobravska cesta 3, vložil 195.000

SIT; Krempl Alojz, Maribor, Meljski dol 7,
vložil 195.000 SIT; Valand Ludvik, Lenart,
Trg osvoboditve 16, vložil 195.000 SIT; Va-
land Stanislav, Pragersko, Podova 55, vlo-
žil 195.000 SIT; Krempl Trivo, Lenart,
Zgornji Žerjavci 51, vložil 180.000 SIT;
Stajnko Dušan, Maribor, Letonjeva 2, vložil
180.000 SIT; Kapušin Ana-Marija, Mari-
bor, Koroška cesta 63, vložila 120.000 SIT;
Šilec Lidija, maribor, Kosova 10, vložila
120.000 SIT; AjtnikSilva, Maribor, Grohar-
jeva ulica 5, vložila 120.000 SIT, vsi vsto-
pili 17. 11. 1994, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Vobič Borut, izstopil 25. 2. 1994; Hla-
de Jože, izstopil 25. 2. 1994; Arnuš Milan,
izstopil 21. 1. 1991; Arnuš Marija, izstopila
21. 1. 1991, Kliner Vlado, izstopil 21. 1.
1991; Kozdoderc Janko, izstopil 21. 1. 1991;
Florjančič Ivan, izstopil 21. 1. 1991; Kline
Bernarda, izstopila 21. 1. 1991; Štumf Ivan,
izstopil 21. 1. 1991; Nevidovič Anđelko,
izstopil 21. 1. 1991.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krempl Trivo, Lenart, Zgornji Žer-
javci 51, imenovan 17. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala; proizvodnja električnih strojev in na-
prav; proizvodnja končnih lesenih izdelkov;
visoka gradnja; nizka gradnja in hidrograd-
nja z izjemo mostov; organiziranje in izva-
janje del z gradbeno mehanizacijo;
instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu, koordiniranje in izvajanje obrtnih
storitev in popravil; upravljanje in vzdrže-
vanje stanovanjskih in poslovnih objektov;
organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objek-
tov; transportne in skladiščne storitve; neo-
menjene storitve na področju prometa; pre-
voz potnikov in blaga v cestnem prometu;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; nabava reprodukcijskega mate-
riala, goriv, maziv, avtopnevmatik in re-
zervnih delov za lastne potrebe in potrebe
kooperantov; organiziranje in izvajanje ak-
viziterske ter kataloške prodaje za neživil-
ske proizvode; prodaja neživilskih proizvo-
dov na stojnicah, trgu, sejmih, storitve mar-
ketinga in ekonomske propagande; ekonom-
ske, organizacijske storitve; gostinske
storitve; organiziranje strokovnega izobra-
ževanja in usposabljanja iz dejavnosti druž-
be; biro storitve; knjigovodske storitve in
obdelava podatkov; grafična dejavnost; pos-
peševanje novatorske dejavnosti.

Družba opravlja naslednje zunanjetrgo-
vinske dejavnosti: uvoz in izvoz neživilskih
proizvodov; posredovanje v prometu blaga
in storitev s tujino; izvajanje investicijskih
del v tujini in oddajanje investicijskih del
tuji osebi v Sloveniji; zastopanje tujih firm;
storitve mednarodnega prevoza blaga in pot-
nikov; mednarodni transport in špedicijske
storitve.

Rg-27547

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/05863, z dne 20. 11. 1995
pod št. vložka 1/03213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce, s temile podatki:
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Matična št.: 5432391002
Firma: SAUBERMACHER SUD, sto-

ritve pri varstvu okolja, trgovina in grad-
beništvo, d.o.o., Lenart, Kidričeva 8,
POSLOVNA ENOTA ORMOŽ

Sedež: Ormož, Hardek 34
Ustanovitelj: Saubarmacher Sud, stori-

tve pri varstvu okolja, trgovina in gradbe-
ništvo, d.o.o., Lendart, Kidričeva 8, vstop
19. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Rudolf, Murska Sobota, Ma-
tije Gubca 13, imenovan 19. 12. 1994, inve-
sticijske pogodbe, dolgoročne kreditne po-
godbe in pogodbe o nakupu in prodaji os-
novnih sredstev v vrednosti nad 100.000
SIT s soglasjem ustanovitelja.

Dejavnost podružnice so: trgovina na de-
belo in trgovina na debelo v tranzitu z živil-
skimi in neživilskimi izdelki; trgovina na
drobno in trgovina na drobno v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi izdelki; trgovin-
ske storitve: agencijske storitve, posredniške
storitve in zastopniške storitve; poslovne
storitve: oddaja v najem in leasing naprav,
strojev, motornih vozil in druge opreme za
gospodarstvo in varstvo okolja, storitve sve-
tovalnega inženerstva – konsultinga in po-
sredovanja tehnologije in znanja ter izku-
šenj (know-how) v komunalnih dejavnostih
in storitvah pri varstvu okolja; izvajanje po-
sameznih gradbenih del, gradbenih faz in
zaključnih del pri gradnji, vzdrževanju in
rekonstrukciji gradbenih objektov nizke in
visoke gradnje; prevoz blaga v cestnem pro-
metu, izvoz in uvoz živil in neživilskih iz-
delkov; izvoz in uvoz poslovnih storitev;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; zastopanje tujih oseb v prometu
blaga in storitev; zastopanje tujih oseb v
prometu blaga in storitev ter prodaja tujega
blaga s konsignacijskega skladišča; storitve
mednarodnega prevoza blaga; zbiranje, raz-
vrščanje, skladiščenje in prevažanja komu-
nalnih in vseh vrst posebnih odpadkov; in-
cineracija, imobilizacija, kompostiranje in
drugo uničevanje komunalnih in vseh vrst
posebnih odpadkov; odlaganje preostankov
komunalnih in vseh vrst posebnih odpad-
kov; javna snaga in čiščenje javnih površin.

Rg-27552

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/04017, z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TVT, družba za proizvod-
njo plastičnih nadgradenj in sestavo de-
lov cestnih vozil, d.o.o., sedež: Leningraj-
ska cesta 27, Maribor, pod vložno št.
1/05625/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uvedbo stečajnega postopka ter spre-
membo firme in zastopnikov, s temile po-
datki:

Matična št.: 5611610
Firma: TVT, družba za proizvodnjo

plastičnih nadgradenj in sestavo delov
cestnih vozil, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TVT CESTNA VO-
ZILA, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnik Vladimir, razrešen 8. 8.
1994; stečajni upravitelj Polanec Janez,
Maribor, Partizanska cesta 24, imenovan
8. 8. 1994.

NOVA GORICA

Rg-30283

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01227 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa Modni atelje LAN Cerkno,
Mostaniška 1, d.o.o., sedež: Mostaniška 1,
Cerkno, pod vložno št. 1/00809/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št.: 5387825
Firma: ROJC & ROJC, d.n.o., Storitve

in svetovanje, Cerkno
Skrajšana firma: ROJC & ROJC, d.n.o.,

Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cerkno, Mostaniška cesta 1
Ustanovitelja: Rojc Danica in Rojc Ivan,

oba Cerkno, Mostaniška 1, vstopila 1. 12.
1989, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rojc
Ivan, imenovan 29. 4. 1994, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: knjigovodske,
računovodske in finančne storitve za druge;
svetovanje (ekonomsko, tehnološko, orga-
nizacijsko, poslovno, davčno).

Rg-32498

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00314 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ZUKO MERKAT, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., Poljubinj 96, Tolmin,
sedež: Poljubinj 96, Tolmin, pod vložno št.
1/03303/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5820316
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
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oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 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; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij.

Rg-32510

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00638 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu  vpisa  MLINOTEST  PRIMA-
VERA, Konditorska proizvodnja, d.o.o.,
Ajdovščina,  sedež:  Tovarniška  14,  Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02730/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5686091
Osnovni kapital: 416,005.853 SIT
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-33924

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00027 z dne 1. 2. 1996 pod
št. vložka 1/03564/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5930243
Firma: AVTO SELECT, Prodajno ser-

visni center za motorna vozila, d.o.o., No-
va Gorica

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska ulica

25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirjevec Stojan, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 59, vstop 22. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirjevec Stojan, imenovan 22. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-33938

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01841 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa YOKI, kovinarstvo, Batu-
je, d.o.o., sedež: Batuje 56b, Črniče, pod
vložno št. 1/02646/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala

z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, s temile podatki:

Matična št.: 5671027
Firma: YOKI, kovinarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: YOKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črniče, Batuje 83a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vetrih Zoran, Črniče, Ba-

tuje 52, vstop 14. 9. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija.

Rg-33939

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01825 z dne 5. 2. 1996, pri
subjektu vpisa BORMIX, Gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Temnica, sedež: Temnica 17,
Kostanjevica na Krasu, pod vložno št.
1/01320/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, uskladitev dejavnosti in prokurista, s
temile podatki:

Matična št.: 5433274
Firma: BORMIX, Gostinstvo in turi-

zem, d.o.o.
Skrajšana firma: BORMIX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Devetak Boris in Devetak

Mitja, oba Trst, Nabrežina 17, vstopila 2.
11. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Mlakar Suzana, Nova Gorica, Ki-
dričeva 28c, imenovana 5. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
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poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-33943

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02471 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GO-LIX, Proizvodnja, no-
tranja in zunanja trgovina, d.o.o., Nova
Gorica, Vojkova ulica 111, sedež: Vojko-
va 111, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01226/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo deležev
družbenikov, s temile podatki:

Matična št.: 5414253
Ustanovitelja: Špehonja Humbert, vstop

22. 6. 1990 in Špehonja Miroslava, vstop 2.
12. 1992, oba Nova Gorica, vložila po
33,283.529 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-33951

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01276 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa POLET, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Nova Gorica,  sedež: Tolmin-
skih puntarjev 6, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00531/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:

Matična št.: 5312388
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Miran, Nova Gori-

ca, Tolminskih puntarjev 6, vstop 8. 4. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33954

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01519 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LADI, Trgovina in turizem,
Bovec, d.o.o., sedež: Trg Golobarskih žr-
tev 41, Bovec, pod vložno št. 1/02088/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo firme, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5572045
Firma: LADI, Trgovina in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: LADI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šulin Vladimir, Bovec, Trg

Golobarskih žrtev 41, vstop 29. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33955

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00521 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Splošna bolnišnica Dr.
FRANCA DERGANCA, Nova Gorica, se-
dež: Padlih borcev 13, Šempeter pri Gori-
ci, pod vložno št. 1/00033/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika, s temile podatki:

Matična št.: 5055695
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koglot Franc, razrešen 14. 7. 1994;
direktor Uršič Branko, Šempter pri Gorici,
Padlih borcev 23, imenovan 23. 6. 1995,
zastopa zavod brez omejitev, razen pri na-
bavi in prodaji osnovnih sredstev in o inve-

sticijah, za katere je pooblaščen v vrednosti
limita tolarske protivrednosti 30.000 DEM
za vsak posel posebej oziroma posamično
osnovno sredstvo ali investicijo. Nad tem
zneskom potrebuje sklep sveta zavoda.

Rg-33956

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01298 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Splošna bolnišnica Dr.
FRANC DERGANC, Nova Gorica, sedež:
Padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/00033/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in pooblastil zastopnika, s temile
podatki:

Matična št.: 5055695
Firma:  Splošna  bolnišnica  Dr.

FRANCA DERGANCA, Nova Gorica
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koglot Franc, Šempter pri Gorici, IX.
september 141, razrešen 28. 9. 1993 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
zavod brez omejitev, razen odločitev o na-
bavi in prodaji osnovnih sredstev in o inve-
sticijah do vrednosti limita tolarske proti-
vrednosti 30.000 DEM za vsak posel pose-
bej oziroma za posamično osnovno sredstvo
ali investicijo nad tem zneskom odloča svet
zavoda.

Dejavnost se razširi na: bolnišnična le-
karniška dejavnost z izdajo neregistriranih
zdravil za bolnike kot nadaljevanje bolni-
šničnega zdravljenja; krvodajalska dejav-
nost; proizvodnja in promet medicinskih in
nemedicinskih pripravkov ter zdravilnih
substanc; laboratorijska diagnostika; zdrav-
ljenje, usposabljanje in izobraževanje otrok
in mladoletnikov z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju, zdravstveno nego in
zdravstveno rehabilitacijo; učno bazo za izo-
braževanje in usposabljanje zdravstvenih
delavcev in sodelavcev; opravljanje
zdravstveno informacijske dejavnosti za
lastne potrebe in zunanje uporabnike; gos-
podarsko dejavnost, ki je namenjena oprav-
ljanju dejavnosti, za katero je zavod usta-
novljen; servisiranje medicinskih aparatur
za lastne potrebe in potrebe zdravstvenih
zavodov; zunanjetrgovinsko dejavnost za
potrebe zavoda v vseh dovoljenih oblikah
uvoza blaga in storitev v okviru registrirane
dejavnosti; v obsegu prostih kapacitet ozi-
roma zmogljivosti lahko zavod opravlja za
zunanje uporabnike: proizvodnjo, posredo-
vanje in dobavo vseh vrst energije, vode in
plinov, pranje perila, priprav hrane, vzdrže-
vanje opreme, strojev, orodij instalacij,
zgradb in okolice in drugih nemedicinskih
dejavnosti, ki jih zavod opravlja za lastne
potrebe.

Rg-33969

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01237 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ICAROS, Transport in ze-
meljska gradbena dela, d.o.o., Idrijska
Bela, sedež: Idrijska Bela 16, Idrija, pod
vložno št. 1/02512/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5624711
Osnovni kapital: 1,720.160 SIT

Ustanovitelj: Rupnik Emil, Idrija, Idrij-
ska Bela 16, vstop 25. 4. 1992, vložek
1,720.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33970

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00475 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Tovarna kemičnih izdelkov
in proizvodnja krede Srpenica, p.o., se-
dež: Srpenica 1, Srpenica, pod vložno št.
1/00298/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, s temile po-
datki:

Matična št.: 5043123
Dejavnost se razširi na: prevoz blaga v

cestnem prometu; predelava nekovinskih
rudnin, in sicer proizvodnja izdelkov iz kre-
de; raziskovalno-razvojne storitve, in sicer
raziskovalno-razvojne storitve v gospodar-
skih dejavnostih; tehtanje blaga; storitve tež-
ke gradbene mehanizacije in reaktorjev; in-
ženiring (sanacije gradbenih objektov, kita-
nje, tesnenje in drugo); vzdrževanje gasilni-
kov; preizkušanje gasilnotehničnih sredstev.

Rg-33979

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02359 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AGRID, Podjetje za zuna-
njo trgovino, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Trubarjeva 7, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/02591/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5649412
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stibilj Adelina, Aj-

dovščina, Cebejeva 19, vstop 4. 8. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1996: 1561
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
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tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti

za gospodinjstvo; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-33980

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01708 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa VO-GO/LEASING, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 46,
sedež: Goriške fronte 46, Šempeter, pod
vložno št. 1/01065/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve akta z zakonom
o gospodarskih družbah, vstop in izstop
družbenikov, spremembo dejavnosti in nad-
zorni svet, s temile podatki:

Matična št.: 5383641
Ustanovitelja: VOZILA GORICA, p.o.,

izstop 8. 6. 1994; DIAMOND, Trgovina in
zastopanje, d.o.o., Nova Gorica, Solkan, IX.
korpus 35, vstop 8. 6. 1994, vložek
8,884.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oblak Aleksander, Nova Gorica, Bratov
Hvalič 149, vstop 8. 6. 1994, vložek
1,615.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Tovornik Srdan,
Bevčič Albert in Gatnik Igor, vsi vstopili 5.
9. 1994.

Briše se naslednja dejavnost družbe: tr-
govina na debelo in drobno z naslednjim
blagom: priklopna vozila, cisterne vseh vrst
z lastnim pogonom in nadgradnjami, pripa-
dajočo opremo, sestavni in nadomestni deli,
kolesni sestavi za cestna vozila, platišča za
cestna vozila, stroji, strojne naprave in ele-
menti, drugi proizvodi.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi izdelki, zlasti
pa z: dostavna, osebna in druga vozila, to-
vorna in priključna vozila, strojna, računal-
niška in programska oprema, oprema za
opravljanje raznih gospodarskih in obrtnih
dejavnosti, druga oprema; posojanje (ren-
ting) blaga iz točke 1; promet in leasing z
nepremičninami.

Dejavnost družbe v celoti glasi: trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi izdelki,
zlasti pa z: dostavna, osebna in druga vozi-
la, tovorna in priključna vozila, strojna, ra-
čunalniška in programska oprema, oprema
za opravljanje raznih gospodarskih in obrt-
nih dejavnosti, druga oprema; leasing z bla-
gom iz točke 1; posojanje (renting) blaga iz
točke 1; promet in leasing z nepremičnina-
mi.

Rg-33981

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00067 z dne 22. 2. 1996, pod
št. vložka 1/03571/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5930723
Firma: AUTOCOMFORT, Trgovina in

servis, storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: AUTOCOMFORT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Solkan, IX. korpus 96
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Vitja, Nova

Gorica, Ljuba Šercerja 8, vstop 28. 2. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Černe Julijan, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 14A, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vodopivec Vitja, imenovan 28. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, razen v pri-
meru nakupa, prodaje in zastavitve nepre-
mičnin ter sklenitve poslov z vrednostjo nad
2,500.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potreben podpis obeh direktorjev družbe;
direktor Černe Julijan, imenovan 28. 2.
1995, družbo zastopa brez omejitev, razen v
primeru nakupa, prodaje in zastavitve ne-
premičnin ter sklenitve poslov z vrednostjo
nad 2,500.000 SIT, ko je za veljavnost po-
sla potreben podpis obeh direktorjev druž-
be.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 4531 Električne inštala-
cije; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 9271 Prirejanje iger
na srečo.

Rg-36852

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00626 z dne 5. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AGRID, Podjetje za zuna-
njo trgovino, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Trubarjeva 7, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02591/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, s temile podatki:

Matična št.: 5649412
Firma: AGRID, Podjetje za zunanjo tr-

govino, d.o.o.
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Skrajšana firma: AGRID, d.o.o.
Sedež: Šempeter, Goriške fronte 46

Rg-36858

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01570 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DARIMPEKS, Izvoz in
uvoz, Rožna dolina, d.o.o., sedež: Vipav-
ska 41, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00586/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, vstop in iz-
stop družbenikov, spremembo dejavnosti in
zastopnika, s temile podatki:

Matična št.: 5317169
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlinar Jure, izstop 22.

6. 1994; Komel Blaž, izstop 22. 6. 1994;
Simsič Darja, Nova Gorica, Vipavska 41,
vstop 22. 6. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlinar Jure, razrešen 22. 6. 1994;
direktorica Simsič Darja, imenovana 22. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo z živilskimi izdelki; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-36865

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00514 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KONTO, Ekonomski in ra-
čunovodski inženiring, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 9, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02816/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5705096
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 4

Rg-36867

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01234 z dne 7. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GRIF, Transport in zemelj-
ska gradbena dela, d.o.o., Idrijska Bela,
sedež: Idrijska Bela 5, Idrija, pod vložno
št. 1/02513/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št.: 5624720
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Branko, Idrija,

Idrijska Bela 5, vstop 25. 4. 1992, vložek
1,632.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36879

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00037 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02214/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zaključek stečaja in izbris
družbe iz registra, s temile podatki:

Firma: EUROTRADING, izvoz-uvoz,
Nova Gorica, d.o.o., v stečaju

Skrajšana firma: EUROTRADING, No-
va Gorica, d.o.o., v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-
tarjev 12

Osnovni kapital: 8.000 SIT

Rg-36882

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02250 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BREDAGENT, Zastopstva,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: XXX. Divizije
17, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01879/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in prokurista,
s temile podatki:

Matična št.: 5531179
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Črmelj Andrejka, Nova

Gorica, XXX. Divizije 17, vstop 30. 9.
1991, vložek 735.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Suligoj Gabrijele, Gorizia,
Italia, Via del Monte Santo 38, vstop 30. 9.
1991, vložek 765.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Suligoj Gabrijele, imenovana 30.
9. 1991.

Rg-36906

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00065 z dne 28. 3. 1996 pod
št. vložka 1/03583/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5930677
Firma:  TRIGLAVKO,  Agencija  za

opravljanje drugih zavarovalniških po-
slov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-

gade 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kocman Cvetko, Nova

Gorica, Gradnikove brigade 41, vstop 4. 3.
1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kolman Zlatko, Kobarid, Gre-
gorčičeva 10, vstop 4. 3. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ferjančič Ivan, Vipava, Budanje 4a, vstop
4. 3. 1996, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Matavž Danijel, Šempe-
ter pri Gorici, Vrtojbenska 5, vstop 4. 3.
1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ivančič Martina, Kobarid, Kam-
no 53, vstop 4. 3. 1996, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cej Stojan, No-
va Gorica, Ul. 9. maja 5, vstop 4. 3. 1996,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 19, vstop 4. 3. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocman Cvetko, imenovan 4. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev, razen v
primeru odsvojitve ali obremenitve nepre-
mičnin družbe, za kar potrebuje sklep
skupščine ter v primeru drugih omejitev
pooblastil s sklepom skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-36910

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00098 z dne 25. 3. 1996 pod
št. vložka 1/03582/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-

ža, prenos iz Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni, s temile podatki:

Matična št.: 5653134
Firma: KUŠTRIMI, Gradbeništvo, tr-

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

govornostjo
Sedež: Kanal, Ročinj 77
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri

Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št.
1/19309/00.

NOVO MESTO

Rg-27689

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02405 z dne 9. 11. 1995
pri subjektu vpisa ERGO, proizvodnja ga-
lanterije in opreme, Straža, d.o.o., sedež:
Na žago 6, Straža, pod vložno št.
1/01211/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, uskladitev dejav-
nosti, spremembo organizacijske oblike
ustanovitelja in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5404819
Sedež: Dvor pri Žužemberku, Dvor pri

Žužemberku
Ustanovitelja: NOVOLES, lesna indu-

strija, d.d., Straža, Na žago 6, vstop 12. 12.
1994, vložek 30,740.390 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; NOVOLES, lesna industrija,
p.o., izstop 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 8532 Izvajalec socialno-
varstvenih programov in storitev.

Rg-27690

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00102 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa ERGO, proizvodnja ga-
lanterije in opreme, Straža, d.o.o., sedež:
Dvor pri Žužemberku, Dvor pri Žužem-
berku, pod vložno št. 1/01211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5404819
Firma: NOVOLES – DVOR, proizvod-

nja lesene galanterije, d.o.o.
Člani nadzornega sveta: Mirtič Slavko,

Morela Zdravko in Surina Zajc Cirila, vsto-
pili 23. 1. 1995.

Rg-27693

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02438 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa TOM, tovarna opreme,
d.d., Mirna, sedež: Cesta 3. bataljona
VDV, Mirna, pod vložno št. 1/01816/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti, omejitev
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5499887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dulc Janez, Trebnje, Cankarjeva 39,
ki od 21. 12. 1994 zastopa družbo z omeji-
tvijo, da posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali obremeni-
tvijo, prevzemanja jamstev in druge po na-
ravi podobne posle lahko sklene le na pod-
lagi predhodnega soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3614 Proizvodnja pohištva, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Akt o ustanovitvi delniške družbe je bil
sprejet dne 17. 6. 1991.

Podjetje je bilo vpisano v sodni register
dne 27. 6. 1991.

Rg-27728

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00351 z dne 20. 10. 1995
pri subjektu vpisa ALFA, proizvodnja, tr-
govina, marketing, inženiring, Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Cesta komandanta Sta-
neta 10, Novo mesto, pod vložno št.
1/00963/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5365350
Sedež: Novo mesto, Nahtigalova 5
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 01132

Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 177 Proizvod-

nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja oblačil in dodatkov; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapi-
sa; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina 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 motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 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; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mahkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
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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; 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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj  proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje  pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6321 Druge pomož-

ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 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;
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; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnosti vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejanvosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-27745

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00244 z dne 4. 12. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES –
LEPLJENI ELEMENTI, proizvodnja le-
snih elementov, d.o.o., Straža, sedež: Na
žago 6, Straža, pod vložno št. 1/02733/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5678374
Članica nadzornega sveta: Milojković

Radojka, vstopila 2. 4. 1995; Župevec Miro,
izstopil 2. 4. 1995.

Rg-27747

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00405 z dne 5. 12. 1995

pod št. vložka 1/03821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920213
Firma: PAPEŽ & CO, Storitve in trgo-

vina, d.n.o.
Skrajšana firma: PAPEŽ & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Grajska 17
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Papež Mojca, Črnomelj,

Desinec 3, in Papež Vinko, Črnomelj, Graj-
ska 17, vstopila 3. 11. 1995, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Papež Mojca, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Papež Vinko, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorice, imenovana 3. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 3. 11. 1995.

PTUJ

Rg-14171

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/00598 z dne 3. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa JANA & V.A.B., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, export-import in koo-
peracijo, d.o.o., sedež: Trstenjakova 2,
Ptuj, pod vložno št. 1/02741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5405220
Firma: TIPRA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, export-import in koopera-
cijo, d.o.o.

Skrajšana firma: TIPRA, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Mejna cesta 28
Osnovni kapital: 1,520.805,37 SIT
Ustanovitelja: Rajh Apolonija, vstopila

1. 3. 1991, vložila 51.020 SIT, in Rajh Mi-
ran, vstopil 5. 4. 1994, vložil 1,469.785,37
SIT, oba s Ptuja, Ulica 25. maja 15, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajh Miran, imenovan 5. 4. 1994.

Rg-15524

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02378 z dne 12. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LAGOTEX, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Gubčeva 23, Ptuj, pod vložno št.
1/04943/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5602840
Osnovni kapital: 1,655.720 SIT
Ustanoviteljica: Lašič Marjana, Ptuj,

Gubčeva 23, vstop 20. 12. 1991, vložek
1,655.720 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23559

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04325 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa VUZEM, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Libanja 46, Ivanj-
kovci, pod vložno št. 1/08112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5758092
Firma: VUZEM, trgovska in storitve-

na družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,569.821 SIT
Ustanovitelj: Vuzem Avguštin, Ivanj-

kovci, Libanja 46, vstop 16. 4. 1993, vložek
1,569.821 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi.

Zunanjetrgovinska dejavnost se razširi
na: uvoz in izvoz živilskih proizvodov.

Dejavnost se sedaj glasi: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; storitve: posredovanje v prometu
blaga in storitev, komisijski posli na po-
dročju prometa blaga in storitev, servisira-
nje kmetijske mehanizacije in opreme.

Zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov, za-
stopanje tujih firm v Sloveniji, posredova-
nje v prometu blaga in storitev.

Rg-23589

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04839 z dne 9. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa BYTEK, trgovina in proizvodnja,
zunanje-trgovinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Trstenjakova 2, Ptuj, pod vložno št.
1/07288/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva firme, sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5812585
Firma: BYTEK, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Maistrova 4
Osnovni kapital: 1,804.058 SIT
Ustanovitelji: BYTEK, d.o.o., izstopil 7.

12. 1994; Kelenc Davorin in Kelenc Marje-
ta, oba s Ptuja, Ormoška cesta 92, vložila po
495.569 SIT, ter Kelenc Zlatko, Ptuj, Spod-
nja Hajdina 141a, in Štrakl Dušan, Gradišče
v Slov. goricah 77, vložila po 406.460 SIT –
vstopili 7. 12. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ke-
lenc Davorin, razrešen 7. 12. 1994, kot di-
rektor in imenovan za prokurista, direktor
Kelenc Zlatko, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurista Štrakl Dušan in Kelenc
Marjeta, imenovana  7. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 9. 8. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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.

Rg-31563

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00110 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FI & BÜ METALIC, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Rogozniška 14, Ptuj, pod
vložno št. 1/3451/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, redosleda v firmi, tipa zastopnika in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarski družbi in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455324
Osnovni kapital: 74,578.228,80 SIT
Ustanovitelja: Fišer Silvester, Gradišče,

Zgornja Senarska 8, vložil 13,849.596,96
SIT, in Alpenlandisches Metallwerk Buhl
KG, Avstrija, Bad Haring, vložil
60,728.631,84 SIT, vstopila 25. 6. 1992, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fišer Silvester, imenovan 15. 5. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da za opravlja-
nje poslov v notranjetrgovinskem prometu
potrebuje za investicije, ki presegajo vred-
nost 120.000 ATS, sklep skupščine.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2932 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 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.

Dejavnost G 51.18 – Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
“razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”.
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Dejavnost G 52.488 – Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
“razen orožja in streliva”.

Rg-32915

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00035 z dne 12. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa BUKVICA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Zagrebška cesta 88,
Ptuj, pod vložno št. 1/09496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
priimka ustanoviteljev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925550
Ustanovitelji: Prapotnik Doroteja in Pra-

potnik Stanislav, vložila po 576.512,50 SIT,
ter Prapotnik Aleš in Prapotnik Stanislav
ml., vložila po 268.950 SIT, vsi s Ptuja,
Zagrebška cesta 88, vstopili 21. 11. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Prapotnik Doroteja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Prapotnik Sta-
nislav, imenovana 21. 11. 1995.

Rg-32918

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05994 z dne 12. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa KRITINOL, podjetje za izde-
lavo in vgrajevanje strešne kritine, d.o.o.,
sedež: Nikova 9, Lenart, pod vložno št.
1/09480/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarski družbi in standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494893
Firma: KRITINOL, izdelava in vgraje-

vanje strešne kritine, d.o.o.
Sedež: Polenšak, Bratislavci 57
Ustanovitelji: Lovrenčič Milan, Ljublja-

na, Mesesnelova 7, vložil 15,660.000 SIT,
in Center za gospodarsko svetovanje, p.o.,
Ljubljana, Trubarjeva 3, vložil 10,440.000
SIT – vstopila 15. 5. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata; Vogrinčič Karel, izstopil 29.
1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vogrinčič Karel, razrešen 29. 12.
1994; direktor Lovrenčič Milan, imenovan
15. 5. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 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; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-

lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 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; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5274 Druga popravila, d.n.;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem.

Dejavnost G 51.18 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
“razen posredništvo pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”.

Rg-32921

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00212 z dne 18. 1. 1996 pod
vložno št. 1/09496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925550
Firma: BUKVICA, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Zagrebška cesta 88
Osnovni kapital: 1,690.925 SIT
Ustanovitelji: Praprotnik Doroteja in Pra-

protnik Stanislav, vložila po 576.512,50
SIT, ter Praprotnik Aleš in Praprotnik Sta-
nislav ml., vložila po 268.950 SIT, vsi s
Ptuja, Zagrebška cesta 88, vstopili 21. 11.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Praprotnik Doroteja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Praprotnik
Stanislav, imenovana 21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in prede-
nje vlaken lanenega tipa; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih

izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina  na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55510 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejanvosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v njem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-32922

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00193 z dne 22. 1. 1996 pri sub-
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jektu  vpisa  PRELOG  &  SIMAM  –
REVIZIJA in drugi, k.d., sedež: Osojni-
kova cesta 3, Ptuj, pod vložno št.
1/09445/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pristop družbenika in spremembo de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5906148
Ustanovitelja: Prelog Mirko, komple-

mentar, Markovci, Sobetinci 16a, vstop 25.
5. 1995, vložek 13.500 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem, in Jezer-
nik Lidija, Maribor, Ulica heroja Tomšiča
9, vstop 19. 10. 1995, vložek 4.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32923

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00216 z dne 25. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa KINA, trgovina, gostinstvo in
turizem, d.o.o., sedež: Zoisova pot 3, Ptuj,
pod vložno št. 1/06277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5656362
Firma: KINA, trgovina, kmetijstvo, go-

stinstvo in turizem, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 01131 Vi-
nogradništvo; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0130 Poljedelstvo, po-
vezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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 sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Dejavnost G 51.18 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, “ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”.

Dejavnost K 74.12 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske de-
javnosti”.

Rg-32925

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00098 z dne 25. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa OPAL, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Mihovci 104, Veli-
ka Nedelja, pod vložno št. 1/02424/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5900123
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Trofenik Gabrijela, Ve-

lika Nedelja, Mihovci 104, vstop 20. 6.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana 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; 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 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 z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavno-
sti pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Dejavnosti G 51.18 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.., “razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”.
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Dejavnost G 52.488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
“razen trgovina z orožjem in strelivom”.

Dejavnost K 74.12 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske de-
javnosti”.

Rg-32930

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00226 z dne 2. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09497/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925363
Firma: GRAU AGIS ZAVORE, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAU A Z, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Rajšpova 16
Osnovni kapital: 180,966.550 SIT
Ustanovitelj: Agis Zavore, d.o.o., Ptuj,

Rajšpova 16, vstop 12. 12. 1995, vložek
180,966.550 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Weigl Emerik, Ptuj, Potrčeva cesta
50a, imenovan 12. 12. 1995, omejitve: pred-
hodno soglasje ustanovitelja potrebuje za
vse posle, ki presegajo običajni okvir poslo-
vanja družbe v pravnem prometu, posebej
pa za: prodajo, odprtje ali zaprtje dela druž-
be ali za opustitev bistvenih področij delo-
vanja; ustanavljanje in zapiranje podružnic;
ustanovitev, nakup ali prodajo družbe ali
vlaganje družbe v druge družbe; pridobitev,
prodajo ali obremenitev nepremičnin in
stvarnih pravic, kot tudi obveznost za izva-
janje takih pravnih poslov; gradnjo ali na-
bavo osnovnih sredstev vseh vrst; sklepa-
nje, spreminjanje in razveljavitev zakupnih,
najemnih ali leasing pogodb; vložitev tožbe
ali sprožitev postopkov pred sodiščem ali
pristojnimi organi in sklepanje poravnav;
najemanje in dajanje kreditov in varščin
vseh vrst, razen tekočih blagovnih kreditov
in varščin vseh vrst, razen tekočih blagov-
nih kreditov v običajnem poslovnem pro-
metu med strankami in dobavitelji družbe;
prevzemanje poroštev vseh vrst; zaposlitev
in odpust delavcev, odobritev povišanja pla-
če in dodatnih plačil preko odobritve usta-
novitelja, razen prilagajanja plač kolektivni
pogodbi; plačilo dodatnih socialnih, pokoj-
ninskih dajatev ali poslovnih zavarovanj;
podeljevanje in preklic prokur in poslovnih
pooblastil.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-32931

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00024 z dne 5. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09498/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929784
Firma: FIMEDIA, fizioterapija, d.o.o.
Skrajšana firma: FIMEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kidričevo, Kajuhova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Šibila Brigita, Kidriče-

vo, Njiverce, Vegova ulica 12, in Skok Ta-
nja, Ptuj, Reševa ulica 2, vstopili 22. 1.
1996, vložili po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torici Skok Tanja in Šibila Brigita, imeno-
vani 23. 1. 1996, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Dejavnost N 85.141 Samostojne
zdravstvene dejvnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki – “samo opravljanje dejavnosti
fizioterapije”.

Rg-34747

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04955 z dne 27. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa PUTAR, podjetje za pridelavo
in prodajo sadnih in trsnih sadik in cep-
ljenk, d.o.o., sedež: Cvetkovci 97, Podgor-
ci, pod vložno št. 1/02474/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5396085
Osnovni kapital: 1,568.730 SIT
Ustanovitelj: Kaučič Jožef, Podgorci,

Cvetkovci 97, vstop 9. 5. 1990, vložek
1,568.730 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi.

Rg-34748

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00116 z dne 28. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa PUMMO, proizvodno podjet-
je, d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a, Ormož,
pod vložno št. 1/07273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5690692
Osnovni kapital: 26,739.304 SIT
Ustanovitelja: KWM SCHAUMTECH-

NIK G.m.b.H., Strasse 6, R Nemčija, 7901
Merklingen Robert-Bosch, vstop
15. 2. 1993, vložek 26,619.621 SIT, in
KWM KUNSTSTOFF-FORMTEILE
G.m.b.H., Strasse 6, R Nemčija, 7901 Mer-
klingen Robert-Bosch, vstop 21. 11. 1992,
vložek 119.683 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-34749

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00182 z dne 29. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa PUMMO, proizvodno podjet-
je, d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a, Ormož,
pod vložno št. 1/07273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5690692
Osnovni kapital: 29,054.283 SIT
Ustanovitelja: KWM KUNSTSTOFF-

FOMTEILE G.m.b.H., Strasse 6, R Nemči-
ja, 7901 Merklingen Robert-Bosch, vstop
21. 11. 1992, vložek 119.683 SIT, in KWM
SCHAUMTECHNIK G.m.b.H., Strasse 6,
R Nemčija, 7901 Merklingen Robert-Bosch,
vstop 15. 2. 1993, vložek 28,934.600 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-34753

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00043 z dne 28. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09508/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5930600
Firma: ZEKO–ZAJC, podjetje za tr-

govino in storitve, k.d.
Skrajšana firma: ZEKO–ZAJC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ptuj, Zgornja Hajdina 114
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Ivan, komplementar,

Ptuj, Zgornja Hajdina 114, vložil 9.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in komanditist, vložil 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, vstopila 16. 2.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Ivan, imenovan 16. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 92623 Druge športne dejav-
nosti.
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Razne objave

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Ališković Elvisa, Koprska ulica 25, Izo-
la, potni list št. AA 204859. p-60056

Baloh Mary Mojca, Prečna ulica 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 124430. s-60045

Bračko Jernej, Slokanova 1, Maribor,
potni list št. AA 65236. p-60080

Brezovnik Robert, Gledališka pot 2/B,
Ravne na Koroškem, potni list št. AA
424600. p-60017

Glavnik Borut, Ob žici 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 59368. s-60004

Grah Aleš, Klobovsova 2, Škofja Loka,
potni list št. AA 881204. s-60056

Hrovatin Sabina, Dol pri Borovnici 11,
Borovnica, potni list št. BA 006584. s-60139

Irgolič Ljudmila, Jelenče 23, Pesnica pri
Mariboru, potni list št. AA 1374. p-60055

Jazbec Andrej, II Prekomorske brigade
58, Koper, potni list št. BA 224368. g-60117

Juvan Ferdinand, Goriška c. 26, Velenje,
potni list št. AA 622172. p-60026

Kapš Pavle, Lokve 10, Črnomelj, potni
list št. BA 284732. p-60023

Končnik Andrej, Kettejeva 10, Kamnik,
potni list št. BA 2108. s-60051

Bavaria Woltex Comany d.o.o., Zi-
danškova 17, Zgornja Polskava, preklicuje
potrdilo za registracijo, št. 18871 z dne
29.12.1995. p-60069

Gorjanc Franc, Predoslje 72, Kranj, pre-
klicuje listino-obrtno dovoljenje, št. 26849,
izdana dne 6.3.1995 pri OZS. s-60030

Grden Darja, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list z
opravilno št. 27-0592/94, izdala RUJP izpo-
stava Ljubljana Šiška. s-60141

Kosanec Bojan, Za vasjo 28, Ljubljana,
preklicuje reprezentativno obrtno dovolje-
nje, št. 033654/2507/00-37/1995 z dne 6. 3.
1995 in odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033654/2507/00-37/1995. s-60107

Matmar Line d.o.o., Brnčičeva 13, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
420023. s-60106

Petrovski Vanja, Ljubljanska 76, Dom-
žale, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke z napisom BAR ČEP Petrovski Vanja
Testenova 117, Mengeš. s-60065

Kotar Andrej, Graška cesta 31 B, Litija,
potni list št. BA 198606. s-60080

Kotnik Dušan, Šaranovičeva 7 b, Celje,
potni list št. AA 946530. p-60054

Kovačič Blanka, Klemenčičeva 4, Mari-
bor, potni list št. AA 283188. p-60078

Kralj Jože, Pot za krajem 7, Kranj, potni
list št. BA 276843. p-62001

Krapež Teodora, Otlici 78, Ajdovščina,
potni list št. AA 695357. g-60114

Kuharič Aleksander, Mala vas 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 128510. p-60013

Kuharič Vida, Mala vas 2, Ljubljana,
potni list št. AA 128512. p-60012

Kukovec Fredi, Tovarniška ulica 34, Pre-
serje, potni list št. BA 511517. s-60070

Levičar Slavko, Ulica 1. junija 34 b, Tr-
bovlje, potni list št. BA 407359. s-60074

Lovrečič Lorna, Verdijeva 6, Piran, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 3938. g-60118

Marolt Andrej, Malgajeva ul. 2 A, Celje,
potni list št. AA 378284. p-60029

Martinšek Franc, Konovska c. 45, Vele-
nje, potni list št. BA 137315. p-60027

Mencingar Edvard, Večeslavci 116, Ro-
gašovci, potni list št. AA 995276. p-60072

Mikulič Zoran, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 713200, izdala UE Ljublja-
na. s-60136

Mrak Janez, Virmaše 30, Škofja Loka,
potni list št. BA 254602. g-60041

Oberč Bernarda, Mladinska ul 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 673904. s-60044

Oberč Janez, Mladinska ul. 4, Ljubljana,
potni list št. AA 712408. s-60043

Olup Matjaž Zvone, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, potni list št. BA 443809. s-60127

Oset Alenka, Krajnčica 12, Šentjur, pot-
ni list št. BA 457220. p-60001

Osmanagić Lenković Nadja, Ul. Osvo-
bodilne fronte 16, Izola, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 82559. p-60009

Petković Štefan, Genterovci 14, Dobrov-
nik, potni list št. AA 820699. p-60070

Petrovski Vanja, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, potni list št. BA 75528. s-60063

Pezdirc Boris, Kolombina 69, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 76195.
p-60019

Pezdirc Majda, Kolombana 69, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 76196.
p-60018

Pikl Iztok, Goriška 38, Velenje, potni
list št. BA 322933. p-60025

Premzl Denis, Ul. Staneta Severja 3, Ma-
ribor, potni list št. AA 651845. p-60079

Primc Vlasta, Peričeva ulica 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 977133. s-60040

Pušnar Radovan, Kidričeva 3, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 7768. p-60073

Repezza Aldo, Prvomajska 5, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. 46148.
p-60022

Spaqui Mark, Zvodno 25 F, Celje, potni
list št. AA 151461. g-60115

Strnad Matej, Pod vinogradi 1, Kamnik,
potni list št. AA 194058. p-60064

Suhadolnik Janez, Opekarska 8, Vrhni-
ka, potni list št. aa 195279. s-60010

Šebjanič Drago, Gornji Slaveči 110,
Kuzma, maloobmejno prepustnico, št.
23964784. p-60024

Šic Andrej, Kapelski vrh 82, Radenci,
potni list št. BA 115959. p-60021

Šterbenk Irena, Bertoncljeva ulica 53,
Kranj, potni list št. AA 709138. p-60016

Štrukelj Izabela, Most na Soči 24, Most
na Soči, potni list št. BA 341402. p-60028

Tomažič Franci, Hrib 11, Vrhnika, potni
list št. AA 29867. s-60069

Vojska Katarina, Most na soči 6, Most
na Soči, potni list št. AA 633946. p-60020

Zimšek Darko, Šmarska cesta 7, Vele-
nje, potni list št. AA 441752. p-60053

Zorc Matjaž, Bevke 93, Vrhnika, potni
list št. AA 639586. s-60066

Zorc Milivoj Ciril, Bevke 93, Vrhnika,
potni list št. AA 562500. s-60067

Žnidarič Agata, Za hribom 10, Mengeš,
potni list št. AA 898977. s-60109

Druge listine

Absec Jožef, Levičnikova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 483310, št. reg. 37018. s-60075

Alagič Damir, Celovška cesta 502, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 585231, št. reg. 193284. s-60154

Alibabič Suljo, Senožeče, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 12429. p-60046

Ambrož Vilma, Dolna Nemška vas 39,
Trebnje, zaključno spričevalo Srednje go-
stinske šole - smer Kuhar. s-60112

Andonov Miran, Gorišnica 113, Gori-
šnica, listino. g-60120

Avsec Damijan, Puhova ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika SŠTP v Ljubljani,
izdano leta 1992. s-60092

Bizjak Alberta, Bukovje 46, Postojna,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole
v Novi Gorici, izdani na ime Sever Alberta.
p-60090

Bombek Andreja, Trubarjeva 48, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33638. p-60084

Brajer Sebastjan, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000672, št. reg. 209340. s-60052

Brajer Stanko, Ornuška vas 4, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH. s-60054

Bregar Marko, Novo polje c. XVI 9a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
št. 149029, S 928044, izdala UE Ljubljana.
s-60153

Brlajk Robert, Betnavska 131, Maribor,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10443.
s-60102
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Butala Elizabeta, Tribuče 23 a, Črno-
melj, preklic preklica vozniškega dovolje-
nja objavljeno v Ur. l. RS, št. 55/96. g-60093

Cijan Tina, Na hribu 15, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. GH. p-60044

Cimperman Jožef, Rupe 4, Rob, delovno
knjižico. s-60133

Cirnski Anton, Cirnik 11, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje. p-60088

Corrata Loredana, Kozana 86, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-60045

Cvetko Barič Kata, Adamičeva 41 b,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15037. s-60144

Čede Janez, Petrovče 219, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 19557. p-60066

Čede Janez, Petrovče 219, Petrovče, za-
varovalno polico, št. AO 171098. p-60067

Črešnik Kristina, Mestni veh 82, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 4891.
g-60032

David Rudolf, Tomšičeva ul. 3, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8324.
p-60077

Deželak Peter, Kraigherjeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 34153. p-60083

Debejak Aleksander, Mali Obrež 12, Do-
bova, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12942. p-60097

Deisinger Borut, Šopova 17, Celje, de-
lovno knjižico. g-60036

Dimitrijević Dragan, Levančičeva 32,
Ankaran, vozniško dovoljenje, št. 23005.
g-60169

Dobrijevič Miroslav, Cesta XIV divizije
1, Štore, vozniško dovoljenje, št. 15842.
p-60010

Dovjak Tatjana, Šmarnogorska pot 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1017845
- kasko bela polica. s-60090

Drofelnik Silva, Polzela 95, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 285816.
p-60068

Drofenik Katarina, Alietova 12, Izola,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. 9724.
p-60093

Dumijanovič Vera, CBE 2/A, Metlika,
zaključno spričevalo. g-60035

Erman Sonja, Mošnje 57, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18048.
g-60082

Fišer Žiga, Slomškova 23, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19808, izdal
LPP. s-60138

Florjančič Anton, Na otoku 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 2208. p-60087

Gliha Franc, Cikava 50, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 4116.

Godler Tomaž, Glavni trg 34, Sevnica,
delovno knjižico, št. 8290. s-60003

Gojkovič Neža, Sp. Hajdina 47 b, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11448. g-60095

Golmajer Ivanka, Glavna cesta 15, Tr-
žič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1983. s-60130

Gornik Martina, Kebetova 1, Kranj, let-
no spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Radovljica. g-60020

Gračner Milan, Jakob 11/c, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, št. 6902. p-60035

Grbec Vera, Trdinova 3, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8368.
s-60087

Grilc Aleš, Kostanjevica na Krasu 54,
Kostanjevica na Krasu, diplomo srednje šo-
le tehničnih strok in osebnih storitev, izda-
na leta 1987. s-60049

Grlj Dragica, Levstikova 3, Ilirska Bi-
strica, delovno knjižico. s-60148

Grlj Vinko, Smrje 10, Prem, vozniško
dovoljenje. g-60168

Grmek Nataša, Hotunje 5/b, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9607.
p-60034

Grossi Jernej, Razdrto 45, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10232.
p-60050

Gyergyek Milan, Poznanovci 8, Mačkov-
ci, zavarovalno polico, št. 370422. p-60006

Horvat Andrej, Trstenjakova 51, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21594.
p-60007

Hostić Juraj, Vrhi Vinagorski 41, Vrhi
Vinagorski, osebno delovno dovoljenje št.
042410863, izdano dne 14. 10. 1992.
s-60135

Hočevar Elizabeta, Pristava 14, Trebnje,
spričevalo 1.-4. letnika Srednje farmacevt-
ske šole Ljubljana, izdana od leta 1956-59.
s-60012

Hržič Ivan, Mihovci 16, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1625,
izdala UE Ormož. p-60098

Hribar Urban, Zupančičeva 5, Žalec,
vozniško dovoljenje. p-60014

Jaklič Jure, Pot k ribniku 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 595375,
št. reg. 196588. s-60128

Jelenc Janez, Bukovščica 17, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13453. s-60083

Jenko Diana, Kosovelova 5, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8208.
p-60094

Jenko Tomaž, Poljanska 71, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 84206.
s-60013

Jojič Jasminko, Ljubljanska 11, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9656,
izdala UE Postojna. p-60099

Jovičevič Predrag, Pod Hrasti 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012367, št. reg. 175236. s-60143

Jug Mira, Petrovičeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
219227, št. reg. 10307. s-60059

Jurinčič Branko, Prisoje 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22886.
p-60100

Kamenšek Damjana, Draženci 69, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Ptuj. g-60081

Kamenšek Pavel, Ulica talcev 10, Ivanč-
na Gorica, delovno knjižico. s-60073

Kaplan Biserka, Staneta Žagarja 6, Le-
skovec, zaključno spričevalo. g-60079

Karner Rok, Zagrad 61/c, Celje, dijaško
izkaznico. p-60031

Katunarič Patricia, Kovačičeva 40 A,
Koper, spričevalo o končani OŠ. g-60027

Kavaš Stanko, Lipovci 216, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 08346. p-60048

Keše Tomaž, Rožan dolina c. VIII 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17224. s-60104

Kobal Zdravko, Cankarjeva 5, Nova Go-
rica, spričevalo Avtomehanične šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1968. g-60024

Kocbek Vid, Podrožniška 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1992. s-60145

Kocjan Branko, Merčnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 139994, št. reg. 138214. s-60129

Kolman Leopold, Cesta svobode 7, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-60100

Komes Ivan, Novo naselje 15, Bistri-
ca/Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1979. s-60037

Kopčič Drago, Jenkova 17, Velenje, za-
varovalno polico, št. 0362935. p-60002

Koražija Cvetka, Prvomajska 24/A, Ro-
gaška Slatina, zaključno spričevalo, letnik
1978. g-60166

Kordež Zvone, Beleharjeva 28a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638228, št. reg 11070, izdala UE Kranj.
g-60172

Kos Marko, Zabreznik 2, Zagorje, in-
deks Strojne fakultete v Ljubljani. s-60002

Kosec Marjan, Dragarjeva ulica 1, Men-
geš, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
lesne šole v Kamniku, izdano leta 1993.
s-60017

Košič Vojko, SR. Brežnica 20, Poljčane,
listino. g-60121

Kragelj Ema, Kocljeva 7, Vodice nad
Ljubljano, dijaško mesečno vozovnico, št.
2113, izdal LPP. s-60159

Kramar Peter, Zaletelova ul. 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. HG, št.
S13927, št. reg. 181442. s-60125

Kranjec Alojzij, Taborska cesta 46, Gro-
suplje, indeks Srednje lesne šole v Ljublja-
ni. s-60047

Krapež Elizabeta, Livarska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585509, št. reg. 12973. s-60048

Krašovec Branko, Ponikva 13/c, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5483. p-60033

Kremenšek Anton, Hrušica 71 E, Jeseni-
ce, zavarovalno polico, št. 350129. g-60164

Kreslin Branko, Ul. J. Kramarja 19,
Črenšovci, vozniško dovoljenje. p-60047
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Kresnik Brigita, Cesta na Brdo 3, Šent-
jur, indeks. p-60037

Krneta Dubravka, Avčinova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012560, št. reg. 133501. s-60113

Krohne Milan, Retnje 7, Križe, zaključ-
no spričevalo Srednje gostinske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1968. s-60149

Kuhar Rudolf, Suha pri Predosljah 46,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 115067, št. reg. 26215. g-60076

Ladan Blanka, Leninov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1996. s-60064

Lamut Iztok, Podlubnik 160, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. s-60015

Langus Klemen, Drofenikova 16, Šent-
jur, spričevalo, izdan leta 1991. g-60094

Lapornik Mojca, Sedraž 19, Laško, spri-
čevalo. p-60030

Ledinek Ivan, Gubčeva ulica 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3668. g-60162

Lenarčič Tadej, Rjava cesta 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S811873, št. reg. 149272. s-60025

Leskovšek Žiga, Leše 22, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8061.
s-60072

Levačič Boštjan, Tomšičeva ul. 3, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11083. p-60075

Levačič Ljubo, Kettejeva 13, Maribor,
diplomo VŠNZ, izdana leta 1981. g-60031

Levstek Viktor, Slemenska cesta 7, So-
dražica, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje šole Kočevje - smer mi-
zar. s-60110

Limani Alaedin, Kidričeva 8, Koper, li-
stino. g-60119

M Trgoavto Koper, Prečna ulica, Koper,
carinsko deklaracijo vozila R-Expres, št. ša-
sije VF1F40VKS14588799. g-60026

Majer Monika, Obrtna c. 43, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 37810. p-60082

Marinko Vladimir, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240545, št. reg. 20713. s-60060

Marn Dušan, Juleta Gabrovška 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. reg. 39632, izdala
UE Kranj. g-60161

Marn Majda, Juleta Gabrovška 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. reg. 25657, izdala
UE Kranj. g-60163

Martinčič Mihael, Vodovodna 4, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S967795. s-60018

Mašič Robert, Jakčeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026235, št. reg. 206056. s-60042

Maček Marjan, Reboljeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 845053, št. reg. 69065. s-60057

Melinc Bojan, Dolje 28, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 105582. p-60095

Melkič Bojan, Tovarniška 31, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18904.
s-60150

Merhar Jože, Prigorica 106, Dolenja vas,
delovno knjižico. g-60077

Mernik Aleksandra, Kajuhova 67, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14632. g-60147

Mernik Miran, Cesta na Roglo 12, Zre-
če, spričevalo 2. letnika Šolskega centra v
Celju, šolsko leto 90/91. g-60160

Mihajlovič Boris, Obrtniška ul. 3 A,
Domžale, delovno knjižico. s-60132

Mihalič Elka, Šolska 6, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16880, izda-
la UE Piran. g-60097

Miklavec Boštjan, Dobrunjska cesta 12,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehniških
strok in osebnih storitev Litostroj, izdana
leta 1987, št. I-KS/948. s-60016

Miklavec Martin, Kidričevo naselje 16,
Postojna, maturitetno spričevalo. p-60060

Mikolič Anita, Naselje ljudske pravice
28, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
33103. p-60092

Mivšek Rajko, Jaška 15, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 853196.
s-60152

Mohorčič Stanislav, II. prekomorske bri-
gade 50, Koper, zavarovalno polico, št.
0372502. g-60028

Muršič Srečko, Bresnica 71, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Or-
mož. g-60029

Nikolič Barbara, Zlato polje 3/B, Kranj,
spričevalo 4. letnika . g-60156

Obreza Tjaša, Tržaška 111, Logatec, vo-
zovnico, št. 4691 - kombinirana, na relaciji
Logatec–Ljubljana. g-60086

Ograjšek Roman, Cerklje 52, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14006.
p-60039

Omič Asimp, Sorška 14, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 431201. g-60088

Opeka Ciril, Nova pot 110, Notranje Go-
rice, zavarovalno polico, št. 364153.
s-60111

Pacek Aleš, Ul. M. Kerinove 13, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14788.
p-60004

Pavlič Rudolf, Črnc 50 A, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 929. p-60063

Perušek Nataša, Velika slevica 20, Veli-
ke Lašče, študentsko izkaznico, št. 37436.
g-60022

Peskar Jože, Berdajsova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 444344, št. reg. 14984. g-60085

Pečoler Bernard, Klanc 49, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 26064. p-60086

Pintar Anton, Mošnje 74, Radovljica, za-
ključno spričevalo. g-60157

Pirmanšek Nives, Podkraj pri Velenju
45 A, Velenje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 24917. s-60055

Planinc Klemen, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37912.
s-60142

Planinc Medard, Šeškova 3, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11638. s-60170

Poljanec Franc, Toneta Dežmana 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475287, št. reg. 29949, izdala UE Kranj.
g-60039

Povh Nataša, Podkraj 62, Hrastnik, letno
vozovnico, št. 022-0014, šolsko leto 96/97.
p-60043

Počivalnik Jože, Lokovina 34 A, Dobr-
na, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28484.
p-60085

Praprotnik Robert, Gornji Rudnik I/8,
Ljubljana, indeks Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost. s-60099

Rakovec Simon, Javornik 3, Kranj, spri-
čevalo OŠ, šolsko leto 90/91. g-60084

Real d.o.o., Trdinova 2, Novo mesto, za-
varovalno polico, št. 0330677. p-60005

Regoršek Andrej, Ločica ob Saviji 23,
Polzela, indeks Tehniške šole Maršala Tita
v Celju. s-60008

Ribarič Sandi, Vena Pilona 7, Koper, di-
plomo SKPŠ Koper, št. 1478, izdana leta
1990. g-60096

Riccobon Gianfranco, Tomažičev trg 1,
Koper, spričevalo Srednje tehnišne šole
Ljubljana - oddelek Koper, leta 1979.
s-60122

Ristić Nataša, Prvomajska 78, Nova Go-
rica, spričevalo o končani OŠ v Vipavi, iz-
dano leta 1985. p-60062

Rizvani Ferdija, Vogelna ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Trnovo. s-60131

Rogelj Matjaž, Ulica Majke Jugovičev
6, Ljubljana, delovno knjižico. s-60038

Romih Roman, Kompole 2, Štore, zava-
rovalno polico, št. 1012947. p-60032

Rozman Nataša, Cesta na prisoje 3, An-
karan, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
26887. g-60167

Sadiku Jursan, Tavčarjeva 12, Jesenice,
vozniško dovoljenje. g-60103

Santin Sebastjan, Ul. IX korpusa 10, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8537,
izdala UE Izola. p-60052

Selimagić Adema, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29298.
s-60124

Senegačnik Katarina, Gorkičeva ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1023814, št. reg. 206828.
s-60058

Skaza Nataša, Lipa 26, Velenje, indeks
Sednje ekonomske šole v Celju. p-60101

Skok Adrijana, Dane 38 A, Sežana, spri-
čevalo, letnik 79/81. g-60158

Skubic Maja, Gor. Preklopa 10 A, Ko-
stanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje.
p-60058

Skvarča Peter, Pavšičeva 26, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
534202. s-60151
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Slavič Jožef, Stara nova vas 42, Ljuto-
mer, zavarovalno polico, št. 413198.
p-60008

Smolkovič Anica, Golnik 162, Golnik,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
v Novem mestu, izdano na ime Peček Ani-
ca. g-60019

Smrekar Uršula, Vir, Hubadova 9, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9079. s-60046

Sternen Robert, Verd 215, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4084. s-60116

Stoiljković Vesna, Tržaška 51 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10199.
s-60050

Strainović Marin Suzana, Trubarjeva ce-
sta 77, Ljubljana, delovno knjižico. s-60062

Strajnar Irena, Bernikova ulica 5, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1000752, št. reg. 209402. s-60105

Strmčnik Blaženka, Aleševa ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Preži-
hov Voranc Ljubljana, izdano leta 1993.
s-60134

Suhadolnik Janez, Opekarska 8, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3699.
s-60011

Šic Andrej, Kapelski vrh 82, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1398.
p-60049

Škornik Klement, Žibernik 32, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13298, izdala UE Šmarje. p-60015

Škufca Franc, Sp. Brezovo 13, Višnja
gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.5747. s-60001

Špacapan Patrick, Cankarjeva ulica 20,
Nova Gorica, indeks Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani. s-60101

Štefe Aleš, Vogljanska 52, Senčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808992,
št. reg. 40342, izdala UE Kranj. g-60089

Štrbuncl Bojan Anton, Dednja vas 33,
Pišece, zavarovalno polico, št. 0358565.
p-60065

Štuhec Bojan, Ključarovci 30, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 10411. p-60059

Šušmelj Janja, Prvačina 64/A, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-60096

Švegelj Mitja, Hladnikova 11, Križe,
spričevalo Srednje elektro in strojne šole v
Kranju. g-60171

Tasić Irena, Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S181685. s-60071

Tavčar Igancija, Pivška ul. 1 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4473.
p-60051

Tekavec Janko, Kladezna ulica 13, Ljub-
ljana, indeks in diplomo Srednje strojne šo-
le v Ljubljani. s-60005

Teran Jaka, S. Gergorčiča 10, Radovlji-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka. g-60023

Tomažin Peter, Leskovec, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 15108. p-60071

Turk Andreja, Kraigherjeva 003/A, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. 0357923.
g-60098

Turk Janez, Kebetova ulica 31, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001977, št. reg. 177045. s-60140

Turnšek Iztok, Grajska vas 40/c, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
1058026. p-60038

Udović Florjan, Novo Polje cesta XI 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 448773, št. reg. 88535.
s-60053

Ulaga Aleš, Na Pristavi 5, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8021.
p-60057

Umek Ivan, Mali Kamen 22, Senovo,
diplomo Fakultete za strojništvo, izdana le-
ta 1982. p-60074

Urbanč Mojca, Jelše 34, Leskovec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, šolsko leto 94/95. s-60061

Valand Dušan, Ul. Tugo Vidmarja 2,
Kranj, spričevalo 3., 4. letnika in zaključno
spričevalo Šole za miličnike. g-60155

Valant Janko, Vzajemna ulica 22, Ljub-
ljana, vozovnico s 50% popustom, št. 144.
s-60091

Vitez Alojz, Nedelica 54, Turnišče, de-
lovno knjižico, reg. št. 9917, serijska št.
974724. p-60076

Vodopivec Edi, Raztez 5, Brestanica,
spričevalo 1. letnika Avtomehanične šole,
letnik 1981. p-60041

Volasko Marko, Brodarjeva 33, Celje,
diplomo, št. 184/87. p-60081

Volčajnik Janez, Brežice, vozniško do-
voljenje, kat. BCE, št. 11750. p-60042

Vozelj Dušan, Žirovnica 3, Žirovnica
64274, spričevalo o končanem 5. razredu,
šolsko leto 68/69. g-60034

Škof Darko, Drenovec 43, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14711.
p-60089

Zadel Anton, Nova sušica 21 A, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, izdala
UE Postojna. p-60061

Zakonjšek Alojz, Trbovlje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 10796. g-60078

Zakšek Katja, Zgoša 31, Begunje na Go-
renjskem, letno vozovnico, na relaciji Za-
puže–Radovljica–Zapuže. g-60021

Zalar Julijana, Omersova ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388393, št. reg. 116755. s-60009

Zavodnik Barbara, Pšatnik 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545020, št. reg. 193664. s-60033

Zgonc Bojan, Ponikve 95, Videm Do-
brepolje, zaključno spričevalo Avtomeha-
nične šole v Ljubljani, izdano leta 1968.
s-60123

Zombra Branislav, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 891904, št. reg. 110363. s-60126

Zorc Milivoj Ciril, Bevke 93, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8575.
s-60068

Zore Lea, Koželjskega 5, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, izdal Sap Ljubljana.
s-60108

Zrinski Roman, Salamenci 60, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 20798. p-60091

Zupanc Damijan, Pot na Jez 25, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10052.
p-60011

Žagar Anja, Linhartova cesta 88, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 293119, št. reg. 187088. s-60006

Žagar Davor, Vrhole 24, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18381. g-60165

Železnik Stanislav, Jablanica 15, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8611. p-60040

Žižek Igor, Puhova 9, Ljubljana, potrdi-
lo o tečaju za kovinarja, izdal Zavod za
zaposlovanje Ljubljana. s-60137

Živka Miha, Palmejeva 20, Ljubljana,
spričevalo od 1-6. razreda OŠ Milana Šu-
šteršiča v Ljubljani. s-60146

Županc Jožica, Drenov grič 129 A, Vrh-
nika, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1979. s-60007

Župevc Petra, Zabukovica 98, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131008. p-60036
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Pravkar izšlo!

PREDPISI O VOLITVAH
s pojasnili dr. Franca Grada, Marka Golobiča

in Pavleta Sveteta

Volitve so pred vrati, volilna kampanja se bliža vrhuncu, knjižica z

naslovom Predpisi o volitvah pa ponuja odgovore na vprašanja,

kako in kje bomo volili.  Komentar k posameznim členom zakona

o volitvah v državni zbor so pripravili avtorji zakona, ki v uvodu

tudi pojasnjujejo njegovo zasnovo. Hkrati pa ob posameznih členih

na poljuden način tudi razlagajo pomen in vsebino posameznih

določb.

V tej zbirki so objavljeni tudi:

– zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni

zbor,

– zakon o evidenci volilne pravice,

– odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede nacional-

nih list,

– rokovnik Republiške volilne komisije za izvedbo letošnjih vo-

litev v državni zbor.

Cena 735 SIT (10379)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


