
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 63 – 14. XI. 1996 Stran 4387U R A D N I  L I S T
R E P U B L I K E  S L O V E N I J E

Številka 63 Razglasni del z dne 14. novembra 1996 ISSN 1318-9182 Leto VI

CELJE

Rg-23701

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01401 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ALPOS TRGOVINSKA
OPREMA, proizvodnja trgovinske in dru-
ge notranje opreme, d.o.o., sedež: Ul. Leo-
na Dobrotinška 2, Šentjur, pod vložno št.
1/05918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo – povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo
vložka ustanovitelja, vpisa članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800765
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Ul. Leona Do-
brotniška 2, Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška
2, vstop 24. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16505

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00346 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa Zdravilišče Rogaška, holding
d.o.o., sedež: Zdraviliški trg 14, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02626/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, družbenika, mej pooblastil
pri zastopniku, dejavnosti in uskladitev s
standnardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5054974
Firma: Zdravilišče Rogaška – holding

d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: Zdravilišče Rogaška,

d.o.o.
Ustanovitelji: Zdravilišče Rogaška Sla-

tina, p.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
14, izstopilo 13. 3. 1995; Republika Slove-
nija, izstopila 13. 3. 1995; Sklad Republike
Slovenije za razvoj d.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstopil 13. 3. 1995, vlo-
žek 72,922.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zorin Florjan, Rogaška Slatina, Tr-
žišče 34a, razrešen 13. 3. 1995 in ponovno
imenovan. Zastopa podjetje kot direktor
neomejeno razen za: pogodbe, s katerimi se
pridobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo
nepremičnine; pogodbe o vlaganju sredstev
v druge družbe; pogodbe o kreditu, posojil-
ne pogodbe in pogodbe o obročnem odpla-
čevanju – ne glede na njihovo vrednost;
pogodbe o nabavi investicijske opreme in
oddaji investicijskih del, ne glede na njiho-

Sodni register
vo vrednost; pogodbe o dolgoročni pro-
izvodni kooperaciji; pogodb o poroštvu in
drugih pogodb, s katerimi se prevzamejo
obveznosti drugih pravnih oseb ali utrjujejo
njihove obveznosti, za kar potrebuje pred-
hodno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 7415
Upravljanje s holding družbami; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-12612

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00405 z dne 13. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa DVORNIK, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., sedež: Topolšica, To-
polšica 85d, pod vložno št. 1/05076/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5694299
Osnovni kapital: 1,812.200 SIT
Ustanovitelja: Dvornik Ivan in Dvornik

Mojca, oba iz Topolšice, Topolšica 85d,
vstopila 28. 12. 1992, vložila po 906.100
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27646

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03746 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ESOT, elektro strojna opre-
ma, tehnologija, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Celje, Gubčeva 1, pod vlož-
no št. 1/01875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter sprmembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5391601
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 2923

Proizvodnja hladilnih in prezrečevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in staklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5030 Trgovina 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; 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 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6312 Skladiščenje; 6330 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; 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; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 11. 1994.

Pri šifri dejavnosti 7412 brez revizijske
dejavnosti, 6713 le menjalnice.

Rg-12616

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01218 z dne 13. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa JEŽ, prevozi, storitve d.o.o.,
sedež: Celje, Bezenškova 24, pod vložno
št. 1/03633/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la s stvarnim vložkom s temile podatki:
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Matična št.: 5578817
Osnovni kapital: 2,416.548 SIT
Ustanovitelj: Jež Ivan, München, Dyroff-

str. 31, vstopil 4. 2. 1992, vložek 2,416.548
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27594

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01378 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZORKO, podjetje za proizvod-
no kooperacijo, d.o.o., sedež: Babno 19b,
Celje, pod vložno št. 1/02191/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev splo-
šnih aktov z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5438659
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Drago, Celje, Babno

19b, vstopil 20. 8. 1990, vložek 1,620.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: proizvodnja us-
nja in krzna; proizvodnja težkega usnja; pro-
izvodnja tehničnih jermenov in utenzilij, ka-
kor tudi umetnega usnja iz usnjenih suro-
vin; proizvodnja transportnih trakov in
ploščatih jermenov iz poliamidov, polie-
strov, gume, elastomerov; kmetijska pro-
izvodnja: poljedelstvo, vrtnarstvo, vinograd-
ništvo, sadjarstvo, živinoreja; živinoreja z
delom in sredstvi kooperantov.

Tako dejavnost odslej glasi: posredova-
nje v prometu blaga in storitev; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
proizvodnja usnja in krzna; proizvodnja tež-
kega usnja; proizvodnja tehničnih jermenov
in utenzilij, kakor tudi umetnega usnja iz
usnjenih surovin; proizvodnja transportnih
trakov, ploščatih jermenov iz poliamidov,
poliestrov, gume, elastomerov; kmetijska
proizvodnja: poljedelstvo, vrtnarstvo, vino-
gradništvo, sadjarstvo, živinoreja; živinore-
ja z delom in sredstvi kooperantov.

Rg-27595

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01705 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGOS, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Šempeter, sedež: 174
Šempeter v Savinjski dolini, pod vložno
št. 1/02341/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnih deležev, spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5870992
Ustanovitelji: Gosak Ivana, Gosak Iztok

in Gosak Tanja izstopili 8. 10. 1994; Ven-
gust Majda, Šetjur, Proseniško 42, vstopila
8. 10. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gosak Ivana, Šempeter v Savinski
dolini, Šempeter 174, razrešena 8. 10. 1994;
direktorica Vengust Majda, Šentjur, Prose-
niško 42, imenovana 8. 10. 1994, zastopa
družbo kot poslovodja neomejeno.

Rg-27598

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01148 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa IMPULS, inženiring in trgovi-

na, d.o.o., sedež: Celje, Čuprijska 4, pod
vložno št. 1/01051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5493099
Firma: IMPULS, inženiring in trgovi-

na, d.o.o. Celje, Stara Dečkova cesta 10,
Celje

Skrajšana firma: IMPULS d.o.o., Celje,
Stara Dečkova cesta 10

Sedež: Celje, Stara Dečkova cesta 10
Osnovni kapital: 2,069.300 SIT
Ustanovitelj: Kožar Vladimir, Žalec,

Stritarjeva 7, vstopil 15. 12. 1989, vložek
2,068.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27600

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00757 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa STUDIO LIST, projektiranje
in svetovanje, d.o.o., sedež: Celje, Ljub-
ljanska 16, pod vložno št. 1/01606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5370329
Osnovni kapital: 1,669.230 SIT
Ustanovitelja: Čebela Marijan, Celje,

Ljubljanska cesta 62; Prosen Zdenko, Mo-
zirje, Praprotnikova ulica 6, oba vstopila
16. 12. 1989, vložila po 834.615 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-27601

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00804 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AMBIENTA, Podjetje za trgo-
vino, zastopstvo, proizvodnjo, inženiring,
d.o.o., sedež: Petrovče, Drešinja vas 1, pod
vložno št. 1/02693/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5514185
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelji: Zakovšek Jadranka, Žalec,

Tomšičeva ulica 1, vstopila 23. 1. 1991,
vložek 1,608.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27642

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00120 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARBUS, inženiring, zastopa-
nje d.o.o., sedež: Luče ob Savinji, Luče
41, pod vložno št. 1/03626/00 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 in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5568340
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakop Sonja in Jakop

Franc, oba iz Ljubna ob Savinji, Janezovo
polje 6, vstopila 24. 1. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi 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; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-20216

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01309 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa KLARTIS, export inport, d.o.o.,
sedež: Bernekarjeva n.h., Celje, pod vlož-
no št. 1/02110/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5613221
Firma: KLARTIS, export import, d.o.o.
Skrajšana firma: KLARTIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 9.237.000 SIT
Ustanovitelji: Kregar Ivan, vložek

6,465.900 SIT; Kregar Dušanka, Kregar
Barbara in Kregar Jerneja, vložile vsaka po
923.700 SIT; vsi Celje, Prekorje 60, vstopili
10. 6. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-27593

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00541 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIO PROM, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Završe 7, Grobelno, pod
vložno št. 1/02594/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo akta o
ustanovitvi, dejavnosti in povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:
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Matična št.: 5476569
Osnovni kapital: 1,892.869,30 SIT
Ustanovitelj: Belak Srečko, Grobelno,

Završe 7, vstop 4. 2. 1991, vložek
1,892.869,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi in spremem-
ni, tako da se sedaj glasi: trgovina z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok na debelo in drobno; zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem prometu; odkup ži-
vine in drugih kmetijskih proizvodov od
proizvajalcev; predelava in konzerviranje
mesa; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; gostinstvo: kmečki turizem; lov in
gojitev divjadi; visoke gradnje, nizke grad-
nje in hidrogradnja; instalacijska, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; servis: popra-
vilo in vzdrževanje motornih vozil.

Rg-27608

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01340 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa SINTEZA, trgovina na debelo,
d.o.o., sedež: Prekorje 50, Škofja vas, pod
vložno št. 1/01460/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5354544
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Seničar Vilijem, Škofja

vas, Prekorje 50, vstop 12. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27635

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02794 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa AMBASADOR, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Vojnik,
Celjska cesta 45, pod vložno št. 1/05634/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5794714
Firma: AMBASADOR, podjetje za tu-

rizem, storitve in trgovino, d.o.o., Vojnik
Skrajšana firma: AMBASADOR, d.o.o.,

Vojnik
Osnovni kapital: 1,514.100 SIT
Ustanoviteljica: Herman Erika, Vojnik,

Celjska cesta 45, vstop 26. 2. 1993, vložek
1,514.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se razširi z novimi dejavnostmi, dve dejav-
nosti pa se črtata in se odslej tako spreme-
njena glasi: izobraževanje in svetovanje; iz-
delava programov in študij celostnega ure-
janja naselij; trgovina na debelo in drobno
živilskih in neživilskih proizvodov vseh tr-
govskih strok; posredniški, zastopniški, ko-
mercialni, komisijski, agencijski, konsigna-
cijski, skladiščni posli v prometu blaga in
storitev; turistična agencija; turistični uradi:
organiziranje in posredovanje pri organizi-
ranju potovanj, izletov, ekskurzij in drugih
turističnih aranžmajev v državi in v tujini,
posredovanje pri nastanitvi turistov v ob-
jektih v individualni lastnini in drugo posre-
dovanje na področju turizma; gostinske sto-

ritve prehrane; druge gostinske storitve; špe-
dicija; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu.

KRANJ

Rg-26450

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01642 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ESO, prevozništvo in trgo-
vina, d.o.o., Kranj, sedež: Trg Prešernove
brigade 6, Kranj, pod vložno št.
1/04165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5691745
Sedež: Kranj, Trg Prešernovih bri-

gad 6
Osnovni kapital: 1,729.600 SIT
Ustanovitelj: Duraković Fadil, Kranj, Trg

Prešernovih brigad 6, vstop 22. 11. 1992,
vložek 1,729.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-26466

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02405 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FREMA, d.o.o., podjetje za
organizirano rekreacijo, šport in trgovi-
no, Radovljica, sedež: Šercerjeva 18, Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/02550/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5531276
Skrajšana firma: PORŠT PREMA,

d.o.o., Radovljica
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Langus Franc, Lesce, Dež-

manova 3, vstop 10. 8. 1991, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27443

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01962 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa GEM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Radovlji-
ca, sedež: Ul. S. Žagarja 11b, Radovljica,
pod vložno št. 1/02983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5564182
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelji: Gorišek Dušan, Radovlji-

ca, Ul. Staneta Žagarja 11, vstop 28. 1. 1992,
vložek 379.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ogrin Uroš, Jesenice, C. Cirila Tav-
čarja 13, vstop 24. 5. 1994, vložek 379.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mihelčič
Miran, Zgornje Gorje, Mevkuž 14, vstop
24. 5. 1994, vložek 379.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Legat Jožef, Bled, Gre-
gorčičeva ul. 25, vstop 24. 5. 1994, vložek
379.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27447

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01308 z dne 6. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05631/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914817
Firma: ŽVELC IN DRUGI, trgovina,

d.n.o.
Skrajšana firma: ŽVELC IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Sedež: Žirovnica, Breznica 48
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Žvelc Borut in Žvelc Tat-

jana, oba Žirovnica, Breznica 48, vstopila
18. 10. 1995, vložila po 2.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Žvelc Borut, imenovan 18. 10. 1995;
zastopnica Žvelc Tatjana, imenovana 18. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
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govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializirnih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-16701

Temeljno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01522 z dne 6. 6. 1994 pod št.
vložka 1/01972/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5469414
Firma: MITAL, podjetje za kovinsko

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Breg ob
Savi

Skrajšana firma: MITAL, d.o.o., Breg
ob Savi

Osnovni kapital: 2,152.000 SIT
Ustanovitelj: Porenta Tomaž, Mavčiče,

Breg ob Savi 50, vstop 3. 12. 1990, vložek
2,152.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27388

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/0063 z dne 30. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa VITAL, podjetje za rekreaci-
jo, storitve in gostinstvo, d.o.o., Jesenice,
sedež: C. železarjev 7, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04665/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis preoblikovanja iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev dejavnosti, spremembo
ustanoviteljev, oseb, pooblaščenih za zasto-
panje in firme s temile podatki:

Matična št.: 5761336
Firma: VITAL VIŠNAR, d.n.o., rekrea-

cija, storitve in gostinstvo, Jesenice
Skrajšana firma: VITAL VIŠNAR,

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Zupanc Terezija, Jeseni-

ce, Tavčarjeva 8, vstop 30. 3. 1993, vložek
86.025 SIT; Višnar Tina, Jesenice, Tavčar-
jeva 8, vstop 29. 3. 1995, vložek 86.025
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vi-
šnar Tina, imenovana 29. 3. 1995, Jesenice,
Tavčarjeva 8, namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-24551

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01896 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa M & M GRAFIKA, Podjetje za
grafično dejavnost, tisk in trgovino, Be-
gunje 163, Begunje, pod vložno št.
1/02942/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, spremembo skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5846137
Firma: MAROKA, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Be-
gunje na Gorenjskem

Skrajšana firma: MAROKA, d.o.o., Be-
gunje na Gorenjskem

Sedež: Begunje 163, Begunje na Go-
renjskem

Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelja: Žbogar Milan in Žbogar

Marjeta, oba iz Begunj na Gorenjskem, Be-
gunje 163, vstopila 23. 12. 1991, vložila po
774.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žbogar Milan, razrešen 17. 5. 1994;
ostalo Žbogar Marjeta, Begunje na Gorenj-
skem, Begunje 163, razrešena 17. 5. 1994 in
ponovno imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-16136

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00962 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa JOZEF KRANJ, d.o.o., sedež:
Janka Puclja 9, Kranj, pod vložno št.
1/01002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev dejavnosti s klasifikacijo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5347050
Firma: JOZEF, podjetje za razvoj, in-

ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Kranj, Janka Puclja 9

Skrajšana firma: JOZEF, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nerad Jože, Kranj, Janka

Puclja 9, vstopil 13. 2. 1990, vložek 765.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ternar Ma-
rija, Kranj, Janka Puclja 9, vstopila 13. 2.
1990, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5210
Svetovanje o računalniških napravah; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7230 Ob-
delava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

KOPER

Rg-10683

Okrožno sodišče v Kopru, Sodni regi-
ster, je s sklepom Srg št. 94/02111 z dne
13. 2. 1995 pri subjektu vpisa ARDE, ex-
port-import in trgovina, d.o.o., Dekani,
sedež: Dekani 15, Dekani, pod vložno šte-
vilko 1/03994/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5745632
Firma: KALA INTERNATIONAL, iz-

voz, uvoz in trgovina, d.o.o.
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Skrajšana firma: KALA INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Sedež: Pristaniška 31
Ustanovitelji: Novel Livio, Koper, Arjol

6, Bertoki, izstopil 12. 8. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jakovac Valerija, Deka-
ni, Dekani 15, izstopila 12. 8. 1994; Plaz-
nik-Čehovin Karmen, Koper, Vegova ul. 9,
vstopila 12. 8. 1994, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čehovin Mla-
den, Koper, Vegova ul. 9, vstopil 12. 8.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jako-
vac Valerija, Dekani, Dekani 15, razrešena
11. 8. 1994; Novel Livio, razrešen 11. 8.
1994; Plaznik-Čehovin Karmen, Koper,
Vegova ul. 9, imenovana 12. 8. 1994. Pred-
sednica družbe, ki potrebuje predhodno so-
glasje skupščine za: nakup in prodajo ali
obremenitev osnovnih sredstev družbe ozi-
roma nepremičnin; sklepanje kreditnih po-
godb, prevzemanje in izdajanje garancij;
sklepanje pogodb o dolgoročnih vlaganjih
v družbo; Čehovin Mladen, Vegova ul. 9,
imenovan 12. 8. 1994. Namestnik predsed-
nice družbe, ki potrebuje predhodno so-
glasje skupščine za: nakup in prodajo ali
obremenitev osnovnih sredstev družbe ozi-
roma nepremičnin; sklepanje kreditnih po-
godb, prevzemanje in izdajanje garancij;
sklepanje pogodb o dolgoročnih vlaganjih
v družbo.

Rg-14299

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01146 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ESKIMO, turizem in trgovina,
d.o.o., Portorož, Obala 2, sedež Obala 2,
Portorož, pod vložno št. 1/04547/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: vstop
družbenika, povečanje osnovnega kapitala
in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5822521
Firma: ESKIMO, turizem in trgovina,

d.o.o., Portorož, Obala 2
Osnovni kapital: 7,363.957 SIT
Ustanovitelja: Razdevšek Bojan, Ljub-

ljana, Grajzerjeva 28, vstopil 4. 6. 1993,
vložek 3,706.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Makari Milan, Ljubljana, Fabiani-
jeva 15, vstopil 13. 5. 1994, vložek
3,657.357 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14465

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02082 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MLIN – trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Šmarje, sedež Puče 1, Šmarje, pod
vložno št. 1/01869/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5508843
Firma: MLIN – trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: MLIN, d.o.o.
Osnovni kapital: 9,584.300 SIT

Ustanovitelj: Grižon Alen, Sečovlje, Pad-
na 10, vstopil 8. 10. 1990, vložek 9,584.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 1585
Proizvodnja testenin; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5134 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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-

vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
51487 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
stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 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; 4521 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbenaa dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-25472

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03182 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DAY & NIGHT, vizualne komuni-
kacije, d.o.o., Koper, sedež Pobeška 47,
Koper, pod vložno št. 1/03224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev usta-
novnega akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5636116.

Rg-25474

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00159 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
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vpisa LIRA, d.o.o., trgovina in turizem
Ankaran, sedež Rožnik 12, Ankaran, pod
vložno št. 1/04273/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5781302
Firma: LIRA, d.o.o., grosist igrač

Koper
Skrajšana firma: LIRA, d.o.o., Koper
Sedež: Obrtna cona Šalara, Hala št. 19.

Rg-26916

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01000 z dne 7. 11. 1995 pri subjektu
vpisa AGROPROMET – Kmetijstvo, tr-
govina in turizem, d.o.o., Sečovlje, sedež
Sečovlje 23, Sečovlje, pod vložno št.
1/04319/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo zastopnikov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5679095
Osnovni kapital: 1,500.416 SIT
Ustanovitelja: Milunovič Željko, Sečov-

lje, Parecag 92, vstopil 7. 7. 1993, vložek
750.208 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zigante Giancarlo, Hrvaška, Plovanija b. št.
Buje, vstopil 7. 7. 1993, vložek 750.208
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zi-
gante Giancarlo razrešen 18. 5. 1994.
Predsednik skupščine, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju pogodb o
prometu nepremičnin ali kreditnih pogodb,
ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine.

Rg-26924

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01326 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TRAIL, Podjetje za razvoj turiz-
ma in gostinstva, d.o.o., sedež Portorož,
Ukmarjeva 2, Portorož, pod vložno št.
1/03290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.:
spremembo firme, skrajšane firme, vstop
družbenice, spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5646871
Firma: TRAIL, Dolničar Vladimir in

Damjana, podjetje za razvoj turizma in
gostinstva, d.n.o., Portorož

Skrajšana firma: TRAIL, Dolničar Vla-
dimir in Damjana, d.n.o., Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelja: Dolničar Vladimir, gostin-
ski tehnik, Portorož, Ukmarjeva 2, Lucija,
vstopil 6. 4. 1992, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Dolničar Damjana, nekvalificirana delavka,
Portorož, Ukmarjeva 2, Lucija, vstopila
28. 5. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-26925

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01327 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LITHOS, podjetje za marketing, tr-
govino in komercialne storitve, d.o.o., se-

dež: Pristaniška 14, Koper, pod vložno št.
1/04502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo zastopnika ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5807948
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Di Lauro Francesco, Trst,

Italija, Via del Lazzaretto Vecchio 7, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Razman Antonella, Milje, Italija, Via di
Noghere 166, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Cargnelli Maurizio,
Trst, Italija, Via Vidacovich 5, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vodopivec Andrej, Trst Italija, Loc. Matto-
naia 306, Dolina, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; vsi vstopili 28. 5.
1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raz-
man Antonella, Cargnelli Maurizio in Vo-
dopivec Andrej, vsi razrešeni 11. 5. 1994;
prokuristka Račnik Irena, Koper, Vanganel-
ska 45/a, imenovana 11. 5. 1994.

Rg-26928

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01422 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa NEJC – trgovina, finančne in ko-
mercialne storitve d.o.o., Izola, sedež IX.
korpusa 12, Izola, pod vložno št.
1/04225/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenikov in deležev, po-
večanje osnovnega kapitala, razširitev de-
javnosti, spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5780217
Firma: NEJC, d.n.o., trgovina, finanč-

ne in komercialne storitve, Izola, Krajnc
Franc in Zdravka

Skrajšana firma: NEJC, d.n.o., Izola,
Krajnc Franc in Zdravka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Franc, gimnazijec,

Izola, IX. korpusa 12, vstopil 2. 4. 1993,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Krajnc Zdravka,
ekonomistka, Izola, IX. korpusa 12, vsto-
pila 24. 5. 1994, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krajnc Zdravka, ekonomistka, Izo-
la, IX. korpusa 12, imenovana 24. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: trgovina na debelo s pre-
hrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,
v tranzitu.

Družba bo odslej opravljala naslednje de-
javnosti: trgovina na debelo in drobno s pre-
hrambenimi in neprehrambenimi proizvodi;
zastopanje, posredovanje, akvizicija, komi-
sijski in drugi komercialni posli v prometu
blaga in storitev; organizacija finančnega
poslovanja, posredovanje kreditnih linij,
svetovanje na področju plasiranja kapitala
in druge finančne storitve, razen bančnih
poslov; ekonomsko svetovanje in inženi-
ring; storitve ekonomske propagande in
marketinga; investicijsko svetovanje; stori-

tve menjalnice; inženiring in posredovanje
pri prodaji nepremičnin; organiziranje sej-
mov in športnih prireditev; gostinske stori-
tve nastanitve, gostinske storitve prehrane
ter ostale gostinske storitve; maloobmejni
promet z Italijo; trgovina na debelo s pre-
hrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,
v tranzitu.

Rg-26940

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01992 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa AUTORACING, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Portorož, sedež Kajuhova 21,
Portorož, pod vložno št. 1/04447/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev ustanovnega akta z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5805783
Firma: ABC RENT A CAR, avtomobil-

ske storitve, trgovina, export-import, Izo-
la, d.o.o.

Skrajšana firma: ABC RENT A CAR,
Izola, d.o.o.

Sedež: Izola, Dantejeva 37
Osnovni kapital: 1,610.310 SIT
Ustanovitelja: Bartol David, izstopil

30. 5. 1994; Škapin Nedeljko, izstopil
30. 5. 1994; Jazbec Stojan, izstopil 30. 5.
1994; Stolli Lucio, izstopil 30. 5. 1994;
Karun Matej, Cerklje na Gorenjskem,
Zgornji Brnik 78, imenovan 30. 5. 1994,
vložek 1,294.310 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Karun Mitja, Cerklje na Gorenj-
skem, Slovenska cesta 32, imenovan 10. 6.
1994, vložek 316.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Škapin Nedeljko, razrešen 30. 5.
1994; Bartol David, razrešen 30. 5. 1994;
direktor Karun Matej, imenovan 30. 5. 1994,
Cerklje na Gorenjskem, Zgornji Brnik 78,
zastopa družbo brez omejitev; Stolli Lucio,
razrešen 30. 5. 1994.

Dejavnost družbe se dopolni: turistične
agencije; posredovanje pri nastanitvi turi-
stov in drugo posredovanje na področju tu-
rizma; storitve avtopralnice.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na z neživilskimi proizvodi na debelo; trgo-
vina z neživilskimi proizvodi na drobno;
trgovina z živilskimi proizvodi na debelo in
drobno; trgovina z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi na debelo v tranzitu; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; trgovina
z avtomobili, deli in opremo na debelo; tr-
govina z avtomobili, deli in opremo na drob-
no; izdajanje akvizicije za plasma blaga;
turistično posredovanje, organiziranje in po-
sredovanje pri organiziranju potovanj, izle-
tov, ekskurzij in drugih turističnih aranžma-
jev; turistične agencije; posredovanje pri na-
stanitvi turistov in drugo posredovanje na
področju turizma; gostinske storitve prehra-
ne in druge gostinske storitve; menjava tu-
jih valut; špediterske storitve; finančno ra-
čunovodske in knjigovodske storitve, vode-
nje poslovnih knjig in izdelava finančnih
izkazov; ekonomsko svetovanje s področja
marketinga in financ; prevoz blaga  in pot-
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nikov v cestnem prometu; avtomehanične
in vulkanizerske storitve; avto vleka; stori-
tve avtopralnice; rent a car storitve; organi-
ziranje prevoza blaga in potnikov s tujimi
sredstvi; zunanja trgovina z neživili; zuna-
nja trgovina z živili; posredovanje in zasto-
panje v prometu blaga in storitev s tujino;
zastopanje tujih firm; prevoz blaga in potni-
kov v mednarodnem prometu; mednarodne
špediterske storitve.

Rg-26965

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00115 z dne 27. 11. 1995 pod št. vložka
1/05018/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5890934
Firma: ANTAGRA, trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: ANTAGRA, d.o.o.,

Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, Morova 25d
Osnovni kapital: 2,251.000 SIT
Ustanovitelj: Vukovič Robert, Koper, C.

na Markovec 29, vstopil 25. 1. 1995, vložek
2,251.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vukovič Robert, Koper, C. na Mar-
kovec 29, imenovan 25. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 s
cvetjem in rastlinami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-

nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52743
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-

mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-26971

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00522 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ALUMINIJ MONTAL, Podjetje Al
stavbnih in drugih konstrukcij, d.d., Ko-
men, sedež Komen 129a, Komen, pod vlož-
no št. 1/00793/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo tipa zastopnika ter predložitev
čistopisa statuta s temile podatki:

Matična št.: 5041635
Oseba, imenovana za zastopanje: Ter-

čon Branko, Komen, Klanec pri Komnu 19,
razrešen 4. 8. 1995 in ponovno imenovan za
vršilca dolžnosti glavnega direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5551 Storitve menz; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-26973

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00622 z dne 9. 11. 1995 pod št. vložka
1/05006/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5904927
Firma: BENTURA – Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: BENTURA d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Župančičeva 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelji: Benčič Miro, Škofije,
Plavje 44, vstopil 17. 5. 1995; vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Branko, Izola, Sončna pot 4, vstopil
17. 5. 1995, vložek 315.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Benčič Boris, Škofije,
Plavje 44, vstopil 17. 5. 1995, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ražman Robert, Ankaran, Cesta v Prisoje 3,
vstopil 17. 5. 1995, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Turk Branko, Izola, Sončna pot 4,
imenovan 17. 5. 1995, zastopa in predstav-
lja družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu
in za račun družbe brez omejitev, razen po-
godb o nakupu ali prodaji nepremičnin, os-
novnih sredstev, najemanju kreditov in dru-
gih pravnih opravil, s katerimi se zadolži
družba prek vrednosti osnovnega kapitala,
ki jih lahko sklene le na podlagi veljavnega
sklepa skupščine; Benčič Miro, Škofije,
Plavje 44, imenovan 17. 5. 1995, namestnik
direktorja, zastopa in predstavlja družbo ter
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o naku-
pu ali prodaji nepremičnin, osnovnih sred-
stev, najemanju kreditov in drugih pravnih
opravil, s katerimi se zadolži družba prek
vrednosti osnovnega kapitala, ki jih lahko
sklene le na podlagi veljavnega sklepa
skupščine; Benčič Boris, Škofije, Plavje 44,
imenovan 17. 5. 1995, namestnik direktor-
ja, zastopa in predstavlja družbo ter sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu ali
prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, na-
jemanju kreditov in drugih pravnih opravil,
s katerimi se zadolži družba prek vrednosti
osnovnega kapitala, ki jih lahko sklene le na
podlagi veljavnega sklepa skupščine; Raž-
man Robert, Ankaran, Cesta v Prisoje 3,
imenovan 17. 5. 1995, namestnik direktor-
ja, zastopa in predstavlja družbo ter sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu ali
prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, na-
jemanju kreditov in drugih pravnih opravil,
s katerimi se zadolži družba prek vrednosti
osnovnega kapitala, ki jih lahko sklene le na
podlagi veljavnega sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7413 Raziskova-

nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-26974

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00750 z dne 17. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VIMPRO – Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Koper, Ogrlica b.št., Koper, pod
vložno št. 1/02397/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, uskladitev djeavnosti po
standardni klasifikaciji, spremembo zastop-
nikov, vpis prokure, spremembo akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5511437
Firma: VIMPRO – Trgovinsko podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: VIMPRO d.o.o.
Sedež: Zelena ulica 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Ličan Jožef, Izola, Ulica Alojza
Valenčiča 2, razrešen 10. 10. 1995; proku-
rist Ličan Jožef, Izola, Antona Valenčiča 2,
imenovan 10. 10. 1995; direktor Jović Igor,
Osijek, R Hrvaška, Zmaj Jovina 17, imeno-
van 9. 10. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 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 gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih  prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 6242 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
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 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 ži-
valmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
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Rg-21614

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00310 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/04946/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5895014
Firma: TRICODERM Savič, Družba za

trgovino in storitve, k.d., Koper
Skrajšana firma: TRICODERM Savič

k.d., Koper
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ul. Vena Pilona 7
Ustanovitelj: Savič Siniša, avtomehanik,

komplementar, Koper, Ul. Vena Pilona 7,
vstopil 8. 3. 1995, odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Savič Siniša, Koper, Ul. Vena Pilona
7, imenovan 8. 3. 1995, komplementar, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 5142 Tr-
govina 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-10103

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01438 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PRIMA–all – Podjetje za proizvod-
njo, reklame, inženiring, marketing in
agencijske storitve, d.o.o., Gažon 48, se-
dež: Gažon 48, Šmarje, pod vložno št.
1/04346/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5790026
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Prunk Nataša, vložila

1,048.000 SIT in Prunk Martin, vložil
1,052.000 SIT, oba iz Kopra, Krožna cesta
8, vstopila 7. 6. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-10107

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01996 z dne 28. 12. 1995 pri subjektu
vpisa IGT, Inženiring, gradbeništvo in tr-
govina, d.o.o., Izola, sedež: Pod vinogradi
11, Izola, pod vložno št. 1/03887/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5738873
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krumpak Iztok, Izola, Pod

vinogradi 11, vstopil 7. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10109

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02146 z dne 28. 12. 1995 pri subjektu
vpisa INAL d.o.o. Podjetje ze investicije,
inženiring, marketing, organizacija in
svetovanje, Izola, Elvire Vatovec 4, sedež:
Elvire Vatovec 4, Izola, pod vložno št.
1/00811/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5314461
Firma: INGAL d.o.o. Podjetje za inve-

sticije, inženiring, marketing, organizaci-
jo in svetovanje, Izola, Polje 5i

Skrajšana firma: INGAL d.o.o. Izola,
Polje 5i

Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 1,503.952,60 SIT
Ustanovitelj: Marketing Galeb d.o.o. Izo-

la, Izola, Elvire Vatovec 4, vstopil 17. 11.
1992, vložek 1,503.952,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-10122

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00070 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PORTO, d.o.o., Gostinsko in trgo-
vinsko podjetje, Podružnica Ljubljana,
sedež: Riharjeva 30, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03996/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža podružnice
s temile podatki:

Firma: PORTO, d.o.o., Gostinsko in tr-
govinsko podjetje, Podružnica Piran

Skrajšana firma: PORTO d.o.o., Po-
družnica Piran

Sedež: Piran, Prvomajski trg 4.

Rg-10141

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00926 z dne 12. 12. 1995 pod št. vložka
1/05002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5921899
Firma: A. BIZJAK, zobna ambulanta –

oralna kirurgija d.o.o.
Skrajšana firma: A. BIZJAK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Prisoje 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Adrijan, Portorož,

Šolska ulica 13, vstopil 25. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bizjak Adrijan, Portorož, Šolska ulica
13, zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Bizjak Rian, Portorož, Šolska ulica 13, oba
imenovana 25. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za

prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7412 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 8511 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost; 85142 Alternativne oblike zdravlje-
nja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-31997

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02047 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu
vpisa FIN IMPEX, Trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Komen, sedež: Komen 6/b,
Komen, pod vložno št. 1/03191/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5629934
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Škerlj Egon, Komen, Ko-

men 6/b, vstopil 20. 10. 1991, vložek:
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10144

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00954 z dne 22. 12. 1995 pod št. vložka
1/05032/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5920159
Firma: POLJOSERVIS, trgovina na

debelo in drobno d.o.o.
Skrajšana firma: POLJOSERVIS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,601.182 SIT
Ustanovitelji: Stancich Sergio, Trst, Ita-
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lija, Salita di Zugnano 16, vložek 800.591
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stancich
Ezio, Trst, Italija, Via dei Papaveri 3/8, vsto-
pila 24. 10. 1995, vložek: 800.591 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stancich Sergio, Trst, Italija, Salita di
Zugnano 16, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Grbec Edi, Izola, Korte 15a, ime-
novana 24. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 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; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-31994

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01849 z dne 4. 1. 1996 pri subjektu vpisa
GEPARD 1, Računalniško, grafično in tr-
govinsko podjetje, d.o.o., Izola, sedež:
Obrtno stanovanjska cona b.št., Izola, pod
vložno št. 1/03905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5738881
Osnovni kapital: 38,200.000 SIT
Ustanovitelja: Topčievski Jovan, Deka-

ni, Dekani 225d, vložek 22,920.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Topčievski Me-
todija, Skopje, Mak., Ul. Vasil Gorgov
24/39, vložek 15,280.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; oba vstopila 16. 12. 1992.

Rg-31998

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02065 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu
vpisa C.C.T. Combined Cointainer Trans-
port d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrež-
je 38, Koper, pod vložno št. 1/04333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5791367
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Lukič Igor, Izola, Ulica Ferda Bidovca
2, imenovan 12. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Lukič Igor, Izola,
Ulica Ferda Bidovca 2, razrešen 12. 4. 1994.
Zastopa omejeno do tolarske protivrednosti
5.000 DEM, prek tega zneska pa le na pod-
lagi predhodnega sklepa skupščine družbe.

Rg-32001

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02220 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa EMONEC KAFE, Proizvodnja in
trgovina s kavo, d.o.o., Koper, sedež: Van-
ganelska 8, Koper, pod vložno št.
1/01935/00 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.: 5470625
Osnovni kapital: 50,022.000 SIT
Ustanovitelj: Luzar Sonja, Koper, Istrska

cesta 93a, vstopil 25. 2. 1991, vložek
50,022.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32002

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02235 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa REMI, export-import, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 120,
Portorož, pod vložno št. 1/01547/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5415101
Osnovni kapital: 1,733.000 SIT
Ustanovitelji: Brec Milka, vstopila 9. 5.

1990, Brec Renato, oba iz Sečovelj, Sečov-
lje 99, vstopil 19. 9. 1994, vložila po
866.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32003

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02292 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa KARTPOKAL – Izdelava pokalov
in karting servis, d.o.o., Portorož, sedež:
Seča 198, Portorož, pod vložno št.
1/01429/00 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.: 5417490
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Čeligo Ivan in Čeligo San-

di, oba iz Portoroža, Seča 198, vstopila 22.
12. 1989, vložila po 751.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-32004

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02307 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa BIN – Trgovina, turizem in storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 23,
Koper, pod vložno št. 1/01910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, vstop druž-
benika, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5465176
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Vidović Miran, Koper,

Beblerjeva 2, vstopil 8. 6. 1994, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novinec Darij, Piran, Engelsova ulica 4,
vstopil 10. 10. 1994, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32005

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02319 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa IMAGE STUDIO, ekonomska pro-
paganda in marketing, d.o.o., Izola, se-
dež: Cankarjev drevored 54, Izola, pod
vložno št. 1/01778/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5483778
Firma: IMAGE STUDIO, propaganda,

marketing, trgovina, d.o.o., Izola.

Rg-32006

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02331 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GIV, podjetje za gradbena in vzdr-
ževalna dela, d.o.o., Ankaran, sedež: An-
karan št. 73, Ankaran, pod vložno št.
1/00903/00 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.: 5371198
Firma: GIV, podjetje za gradbena in

vzdrževalna dela, d.o.o., Ankaran
Skrajšana firma: GIV, d.o.o., Ankaran
Osnovni kapital: 3,155.000 SIT
Ustanovitelj: Čakarun Anđelko, Anka-

ran, Jadranska 11, vstopil 7. 2. 1989, vlo-
žek 3,155.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-32007

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02337 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER d.d.,
dvojezična firma: SPLOŠNA BANKA
KOPER d.d. – s.p.a., sedež: Pristaniška
14, Koper, pod vložno št. 1/00490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5092221
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Va-

lentič Darjo, razrešen 27. 10. 1994; Valen-
tič Darjo, Koper, Nazorjev trg 1, imenovan
27. 10. 1994, pomočnik direktorja.

 Dosedanje pooblastilo se omeji tako, da
odslej predstavlja in zastopa banko pred pra-
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vosodnimi in upravnimi organi in podpisuje
vse listine v postopkih pred temi organi.

Rg-32009

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02400 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu
vpisa PIERO, projektiranje in montaža
strojev, d.o.o., Komen, sedež: Komen št.
73, Komen, pod vložno št. 1/04608/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5821037
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelja: Volčič Roman, Volčič Ja-

sna, oba iz Komna, Komen 95a, vstopila
17. 5. 1993, vložila po 845.000 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-32010

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02434 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ZENIT, d.o.o., Podjetje za trgovino
in ekonomsko svetovanje Ilirska Bistrica,
Kidričeva 22, sedež: Kidričeva 22, Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/03024/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo naslova ustanoviteljice ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5602459
Osnovni kapital: 1,518.200 SIT
Ustanovitelja: Šuštar Boris, Ilirska Bi-

strica, Kidričeva 22, vložek 759.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Prinčič Rozana,
Portorož, Letoviška pot 18, vstopila 21. 1.
1992, vložila 759.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuštar Boris, Ilirska Bistrica, Kidri-
čeva 22, imenovan 21. 1. 1992, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-32011

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02568 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GORJAN, proizvodnja, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., Ankaran, sedež:
Jadranska c. 59, Ankaran, pod vložno št.
1/03806/00 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.: 5725810
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Antonič Nikolaj, Ankaran,

Jadranska c. 59, vstopil 6. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32012

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02692 z dne 4. 1. 1996 pri subjektu vpisa
GABER, projektiranje in izdelava kovin-
skih konstrukcij, d.o.o., Koper, sedež:
Benčičeva 2, Koper, pod vložno št.
1/00881/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5334454
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelja: Berus Jelko, Berus Mari-

ja, oba iz Kopra, Benčičeva 2, vstopila
13. 12. 1989, vložila po 760.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Berus Marija, Koper, Benčičeva
2, razrešena 15. 7. 1994 in ponovno imeno-
vana 15. 7. 1994 za namestnico direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Berus Jelko, Koper, Benčičeva 2, imenovan
15. 7. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1996: 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 6110 Pomorski
promet; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-32017

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03231 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu
vpisa TRINGRAD, d.o.o. inženiring, pro-
jektiranje in izvedba Koper, sedež: Voj-
kovo nabrežje 10, Koper, pod vložno št.
1/04055/00 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.: 5875455
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lazar Miroslav, Koper,

Kovačičeva 22, vstopil 29. 12. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žitko Darko, Koper, Kozlovičeva 29, vsto-
pil 29. 12. 1992, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Nučič Janez, Porto-
rož, Sončna pot 30, vstopil 16. 11. 1994,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-32018

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03295 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIACOMMERCE CENTER, ex-
port-import, veletrgovina, zastopanje,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
Koper, pod vložno št. 1/02219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, podatkov pri druž-
beniku, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5498350
Firma: ADRIA LIGHT, Trgovina na

veliko in drobno ter zastopanje, d.o.o.,
Koper

Skrajšana firma: ADRIA LIGHT d.o.o,
Koper

Osnovni kapital: 1,587.454,70 SIT
Ustanovitelji: Plahuta Iztok, Koper, Ko-

vačičeva 15, vstopil 8. 5. 1991, vložek
714.354,61 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Poglajen Matija, Škofja Loka, Frenkovo
naselje 173, vstopil 17. 12. 1992, vložek
714.354,61 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Adriacommerce, financiranje, ustanav-
ljanje in upravljanje podjetij, d.d., Koper,
JLA 8, Koper, Pristaniška 8, vstopil 8. 5.
1991, vložek 158.745,48 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-32019

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03320 z dne 4. 1. 1996 pri subjektu vpisa
LENS – Nastanitev in prodaja optičnih
aparatov in pripomočkov d.o.o., Izola, se-
dež: Polje 2, Izola, pod vložno št.
1/04235/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov, zastopnikov, de-
javnosti, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5752744
Firma: GROSIST DISCONT BAJT –

Trgovina in storitve, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: GROSIST DISCONT

BAJT d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Dantejeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kostadinovič-Pofuk Mil-

ka, Koper, Kozlovičeva 13, Oblak Bogo-
mir, Portorož, Lepa cesta 17, Pfeifer Vladi-
mir, Murska Sobota, Prežihova 2, Peternelj
Leila, Koper, Pahorjeva 11, Vedo Ivica, Pi-
ran, Rozmanova 24/b, vsi izstopili 7. 12.
1994; Bajt Milovan, Izola, Alojza Valenči-
ča 8, vstopil 7. 12. 1994, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje; direk-
torica Kostadinovič-Pofuk Milka, razrešena
7. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
razen sklepanja pogodb o nakupu ali proda-
ji nepremičnin, osnovnih sredstev ali kre-
ditnih pogodb, ki jih lahko sklene le na pod-
lagi sklepa skupščine; direktor Bajt Milo-
van, Izola, Alojza Valenčiča 8, vstopil
7. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
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raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje.

Rg-32023

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00185 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa
ISTRABENZ, trgovsko podjetje z naftni-
mi derivati in plini, d.d., Koper, sedež:
Ferrarska ul. 7, Koper, pod vložno št.
1/00317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, popravek deležev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5000025
Sedež: Koper, Zore Perello Godina 2
Ustanovitelji: Piciga Emil, Dekani, De-

kani 89/a, vstopil 19. 6. 1991, vložek 13.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocjančič
Boris, Strunjan, Strunjan 30a, vstopil 19. 6.
1991, vložek 13.000 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Sedmak Zvonko, Pivka, Podza-
vrtnice 5, vstopil 13. 6. 1991, vložek 1.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černjač
Martin, Postojna, Zagon 1, vstopil 13. 6.
1991, vložek 7.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji 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
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; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina  na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
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6312 Skladiščenje; 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 promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 73102 Razisko-
vanje in eksperimetnalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimetalni razvoj na področju družboslovja;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno 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.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-32024

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00265 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa VTS, trgovina z gradbenim mate-
rialom, d.o.o., sedež: Obrtna cona Šalara,
Koper, pod vložno št. 1/00915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sprememba se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345570
Sedež: Koper, Šalara 31e
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja.

Rg-32026

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00472 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa PILOTI KOPER – pomorska pilo-
taža, d.o.o., Koper, sedež: Kovačičeva 3,
Koper, pod vložno št. 1/01440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
podatka pri družbeniku, uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5891604
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kveder Lovro, Portorož,

Kosovelova 8, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Valenčič Valentin,
Izola, Prisojna pot 7, vložek 585.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Poje Dimitrije,
Koper, Kovačičeva 3, vložek 585.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hvala Venče-
slav, Sečovlje, Parecag 19, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; vsi vstopili
4. 4. 1990.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu.

Rg-32027

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00506 z dne 25. 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 spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5048265
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ra-

dojevič Ružica, razrešena 25. 4. 1995; Ad-
ler Davorin, Izola, Bogomira Magajne 11,
imenovan 25. 4. 1995, direktor trženja, za-
stopa družbo v okviru svojega delovnega
področja; Majcen Ivan, Slovenj Gradec,
Celjska cesta 40, imenovan 25. 4. 1995, po-
močnik direktorja, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-32028

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00542 z dne 11. 1. 1996 pri subjektu
vpisa MODNO KROJAŠTVO PIRAN,
obrtno podjetje p.o., sedež: Leninova 2,
Piran, pod vložno št. 1/00067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje v d.o.o., spremembo firme, vpis
osnovnega kapitala in ustanoviteljev, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopanja in
obsega pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5071950
Firma: MODNO KROJAŠTVO obrtno

podjetje d.o.o. Piran
Skrajšana firma: MODNO KROJAŠT-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 4,090.000 SIT
Ustanovitelji: Pajič Marija, Piran, Preži-

hova 10, vložek 388.550 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grbec Jordanka, Portorož, Se-
ča 88, vložek 388.550 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pečar Dragica, Koper, Semedela
9, vložek 347.650 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ilič Mihaela, Piran, Matteottijeva
11, vložek 388.550 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Novosel Branislav, Koper, Kve-
drova cesta 2, vložek 347.650 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mahnič Mateja, Por-
torož, Obala 119, vložek 61.350 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kogovšek Nina, Pi-
ran, Fiesa 61, vložek 61.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lapornik Ru-
dolf, Piran, Bidovčeva 1, vložek 470.350
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad R
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 818.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek 409.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
409.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
vsi vstopili 27. 1. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lapornik Rudolf, Piran, Bidovčeva 1,
razrešen 23. 11. 1994; Trajkovič Miodrag,
Piran, Trinkova 2, imenovan 24. 11. 1994,
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v.d. direktorja, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5273
Druga popravila, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na po-
dlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Lju-
bljana, št. LPS-235/0270/95/JM z dne 26. 5.
1995, vpisana dne 11. 1. 1996 pod opr. št.
Srg 542/95.

Rg-32029

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00639 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO PO-
STOJNA, p.o., sedež: Vojkova ul. 9, Po-
stojna, pod vložno št. 1/00419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5146623
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 0150

Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52482

Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-32030

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00658 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LABRADOR, Zastopstvo in trgovi-
na, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 3, Ko-
per, pod vložno št. 1/03195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti po standardni
klasifikaciji s temile podatki:

Matična št.: 5629624
Sedež: Koper, Gortanov trg 1
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 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; 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; 5152
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
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
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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); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-32031

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00749 z dne 25. 1. 1996 pod št. vložka
1/05043/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5910200
Firma: GOLD TOURS, Turizem, stori-

tve in trgovina, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: GOLD TOURS, d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Manžan 3/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pasutto Terezija, Koper,

Ulica agrarne reforme 016, vstopila 20. 7.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Pasutto Terezija, imenovana 20. 7.
1995, Koper, Ulica agrarne reforme 016, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 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; 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 Trgoivna 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 ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina

na drobno s športno opremo; 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; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-32032

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00791 z dne 10. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SLOMIN, holdinška družba, d.d.,
sedež: Zore Perello Godina 2, Koper, pod
vložno št. 1/04871/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, razširitev dejavnosti, predložitev
sprememb in čistopisa statuta in predložitev
zapisnika skupščine z dne 2. 2. 1995 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5876281
Osnovni kapital: 10.661,036.000 SIT
Dejavnost, vpisana 10. 1. 1996: 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi.

Pod opr. št. Srg 791/95 z dne 10. 1. 1996
se vpiše sklep skupščine z dne 2. 2. 1995, da
se osnovni kapital z vložki poveča na zne-
sek 10.661,036.000 SIT.

Rg-32034

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00848 z dne 9. 1. 1996 pod št. vložka
1/05037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5920779
Firma: KIG – KOPERINVEST GROUP,

d.o.o., gradbeništvo, inženiring in poslovne
storitve

Skrajšana firma: KIG – KOPERINVEST
GROUP, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelji: MARKETING GALEB
d.o.o., podjetje za trgovino, svetovanje in
marketing, Izola, Izola, Elvire Vatovec 4,
vstopil 25. 9. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; PIA – poslovno
svetovanje, posredništvo in promet nepre-
mičnin, d.o.o., Ankaran, Kolomban 38/d,
vstopil 25. 9. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baraga Bogomir, Izola, Emilia Drio-
lija 11, imenovan 25. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 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-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice,
zastavljalnice.

Rg-32035

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00854 z dne 12. 1. 1996 pod št. vložka
1/05038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5920825
Firma: AluVar, obdelava in predelava

aluminija ter šiviljstvo – VARLJEN, k.d.
Skrajšana firma: AluVar – VARLJEN

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Koper, Kampel 114

Ustanovitelja: Varljen Simon, strojni teh-
nik, Koper, Kampel 114, vstopil 3. 10. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in en komanditist.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Varljen Simon, strojni tehnik, Koper,
Kampel 114, imenovan 3. 10. 1995, kom-
plementa, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Varljen Marija, šivilja, imenova-
na 3. 10. 1995, Koper, Kampel 114.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 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; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje

trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-32036

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00871 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa FRIZERSTVO SEŽANA, p.o., se-
dež: Kolodvorska 2/a, Sežana, pod vložno
št. 1/00259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, osnovnega kapitala in
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5144655
Firma: FRIZERSTVO SEŽANA, d.o.o.,

Sežana
Skrajšana firma: FRIZERSTVO d.o.o.,

Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 11,936.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstopil 14. 3. 1995,
vložek 1,194.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica V/4, vstopil 14. 3.
1995, vložek 1,194.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, izstopil 4. 12. 1995; Modra linija –
PIB d.d., Koper, Koper, Pristaniška 8, vsto-
pil 4. 12. 1995, vložek 2,388.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Semolič Adrijana,
Dutovlje, Dutovlje 119/b, vložek 389.000
SIT; Sosič Janja, Dutovlje, Dol pri Vogljah
8, vložek 333.000 SIT; Tavčar Sonja, Du-
tovlje, Tomaj 60, vložek 389.000 SIT; Pa-
hor Anamarija, Sežana, Cesta na Lenivec
24, vložek 388.000 SIT; Šuligoj Pavla, Du-
tovlje, Dol pri Vogljah 13/a, vložek 388.000
SIT; Karlovič Vilma, Sežana, Povir 17, vlo-
žek 388.000 SIT; Bandelj Damijana, Bra-
nik, Čipnje 4, vložek 278.000 SIT; Kovačič
Zmaga, Sežana, Tomšičeva 2, vložek
444.000 SIT; Ravbar Cvetka, Divača, Ket-
tejeva 2, vložek 444.000 SIT; Gustinčič
Bogdanka, Kozina, Jamska ulica 8, vložek
333.000 SIT; Morelj Hedvika, Vremski bri-
tof, Buje 2/a, vložek 278.000 SIT; Jankovič
Katja, Divača, Lokev 140, vložek 278.000
SIT; Fras Katja, Košana, Stara Sušica 11,
vložek 222.000 SIT; Karlovič Danijela, Se-
žana, Povir 17, vložek 222.000 SIT; Berne-
tič Polona, Dutovlje, Kopriva 2b, vložek
222.000 SIT; Furlan Martina, Sežana, Križ
134, vložek 222.000 SIT; Malalan Andreja,
Sežana, Šmarje pri Sežani 11, vložek
222.000 SIT; Prodan Danijela, Divača, Lo-
kev 4c, vložek 222.000 SIT; Valenčič Luci-
ja, Divača, Ulica Albina Dujca 12, vložek
111.000 SIT; Vidrih Magda, Postojna, Rož-
na ulica 6, vložek 333.000 SIT; Kokeza
Stanka, Postojna, Volaričeva ulica 34, vlo-
žek 333.000 SIT; Kernel Irena, Prestranek,
Matenja vas 35, vložek 222.000 SIT; Šuli-
goj Helena, Dutovlje, Dol pri Vogljah, vlo-
žek 111.000 SIT; Grmek Hermina, Sežana,
Križ 184, vložek 388.000 SIT, vstopili
27. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na po-
dlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Lju-
bljana, št. LP 00402/00666-1995/KJ z dne
5. 10. 1995, vpisana pod opr. št. Srg 871/95
dne 25. 1. 1996.

Rg-32037

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00906 z dne 9. 1. 1996 pod št. vložka
1/05036/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5922054
Firma: JAVOR IPP, podjetje za uspo-

sabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Pivka

Skrajšana firma: JAVOR IPP, d.o.o.
Pivka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Dodatna oblika: družba z omejeno odgo-
vornostjo

Dodatna oblika: invalidsko podjetje
Sedež: Pivka, Kolodvorska 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: JAVOR KONCERN, pod-

jetje za upravljanje, trženje, finance in raz-
voj d.o.o., Pivka, Pivka, Kolodvorska 9a,
vstopil 3. 10. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jež Bogdan, Podnanos, Lozice 34,
imenovan 10. 10. 1995, poslovodja – direk-
tor, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28511 Galvani-
zacija; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 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.; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-32038

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00907 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/05046/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5922127
Firma: KIPOS, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KIPOS, d.o.o., Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Postojna, Zagon 6/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Peter, Postojna,

Zagon 6/b, vstopil 13. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Marinšek Peter, imenovan 13. 10.
1995, Postojna, Zagon 6/b, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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-
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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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 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 prodajal-
nah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6010 Že-
lezniški promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;

7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-32042

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00950 z dne 25. 1. 1996, pod št. vložka
1/05042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5920132
Firma: K.M.K. BOX, proizvodnja em-

balaže in trgovina, d.o.o., Šmarje pri Ko-
pru

Skrajšana firma: K.M.K. BOX, d.o.o.,
Šmarje pri Kopru

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje pri Kopru, Šmarje 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krmac Valter, Šmarje pri

Kopru, Šmarje 42, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Morgan Igor,
Šmarje pri Kopru, Šmarje 32, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kozlan Oktavij, Koper, Pobeška 28, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
vsi vstopili 28. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozlan Oktavij, Koper, Pobeška 28,
imenovan 28. 5. 1995. Direktor lahko skle-
pa naslednje posle samo s predhodnim so-
glasjem skupščine: prodaja in obremenitev
sredstev družbe ter investicijska vlaganja,
če niso zajeta v letni plan poslovanja druž-
be; sklepanje pravnih poslov, ki niso dejav-
nost družbe in pravnih poslov, katerih po-
godbena vrednost presega 1/3 nominalne
vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničih 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 6034
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.

Rg-32043

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00981 z dne 25. 1. 1996, pod št. vložka
1/05041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5928109
Firma: USLUGA Božič & Co., družba

za gostinstvo, turizem in storitve d.n.o.,
Izola

Skrajšana firma: USLUGA Božič & Co.,
d.n.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Izola, Gregorčičeva 30
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Flavijo, Izola, Gre-

gorčičeva 30, vstop 11. 11. 1995, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Sluga Nataša, Izola, Gregor-
čičeva 10, vstop 11. 11. 1995, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božič Flavijo, 1995, Izola, Gregorčiče-
va 30, imenovan 11. 11. 1995, zastopa druž-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 63 – 14. XI. 1996 Stran 4405

bo brez omejitev; prokuristka Sluga Nataša,
Izola, Gregorčičeva 10, imenovana 11. 11.
1995.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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 na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-25438

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01541 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MICOM – Trgovina, uvoz-
izvoz in zastopanje, d.o.o., Koper, sedež:
Kidričeva ulica št. 22, Koper, pod vložno
št. 1/01877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, skrajšane
firme povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo pooblastil zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5470374
Firma: MICOM – Trgovina, uvoz-iz-

voz in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MICOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 79,000.000 SIT
Ustanovitelj: Ostojić Miladin, Koper, Se-

medela 11, vstop 15. 12. 1990, vložek
79,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ostojić Miladin, Koper, Semedela 11,
razrešen 24. 5. 1994 in zopet imenovan
24. 5. 1994, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-16557

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00952 z dne 7. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01388/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5396794
Firma: MYTILUS, ribištvo, trgovina,

turizem in gostinstvo, d.o.o., Portorož,
Obala 111

Skrajšana firma: MYTILUS, d.o.o., Por-
torož, Obala 111

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Portorož, Obala 111
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Požar Branko, Portorož,

XXX. divizije 20; Kovačič Branko, Anka-
ran, Bevkova 22; Šuc Vojko, Portorož, Oba-
la 111; Rojc Jožef, Izola, Oktobrske rev. 25;
vsi izstopili iz družbe.

Obveznosti plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe so prevzeli družbeni-
ki: Branko Kovačič, Branko Požar, Jožef
Rojc in Vojko Šuc.

Rg-26960

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03107 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BARMAR, Ribištvo in tr-
govina, d.o.o., Piran, La pesca e commer-
cio, s.r.l. Pirano, sedež: Gramscijeva 11,
Piran, pod vložno št. 1/00714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5293090
Osnovni kapital: 1,852.000 SIT
Ustanovitelja: Minić Slobodan, Piran, Pr-

vomajski trg 2, vstop 11. 10. 1989, vložek
926.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hace Marko, izstop 27. 12. 1994; Trpin Jel-
ka, Piran, Prvomajski trg 2, vstop 27. 12.
1994, vložek 926.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: na-
mestnik direktorja Hace Marko, razrešen
27. 12. 1994; družbenica Trpin Jelka, ime-
novana 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
0501 Ribištvo; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-39537

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00264 z dne 3. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05113/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5943680
Firma: ELMAT, Šarič & Co., – Trgo-

vina in posredništvo, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: ELMAT, Šarič & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Portorož, Liminjanska 96
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Šarič Dora, trgovka in

Martinović Mita, frizerka, obe iz Pirana,
Razgled 3/a, vstopili 26. 3. 1996, vložili po
10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šarič Dora, trgovka, Piran, Razgled

3/a, zastopa družbo brez omejitev, direkto-
rica Martinović Mita, frizerka, Piran, Raz-
gled 3/a, zastopa družbo brez omejitev, obe
imenovani 26. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 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 debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; ekonomska propaganda; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37881

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01324 z dne 5. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa ADLER – Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Izola, sedež: Jagodje, Ilirska 32,
Izola, pod vložno št. 1/01647/00 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.: 5428319
Osnovni kapital: 1,672.000 SIT
Ustanovitelj: Cvetković Živojin, Izola, Ja-

godje, Ilirska 32, vstop 20. 9. 1990, vložek
1,672.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37901

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02422 z dne 2. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa MASIVA, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o., Gradec 4, Pivka, se-
dež: Gradec 4, Pivka, pod vložno št.
1/04112/00 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.: 5761131
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žitko Miran, Pivka, Gra-

dec 4, vstop 16. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41865

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00744 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
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tu vpisa AUTO MOBIL, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska ce-
sta 79, Sežana, pod vložno št. 1/04395/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5801788
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Furlan Silvan, Štanjel, Tu-

pelče 8a, vložek 501.000 SIT, Gec Rajko,
Sežana, Volaričeva 4, vložek 500.000 SIT,
Tavčar Bojan, Dutovlje, Godnje 20, vložek
500.000 SIT, vsi vstopili 30. 4. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-41868

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01342 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa TEHNOTHERM, instalacije in
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Por-
torož, Seča 194/c, sedež: Seča 194/c, Por-
torož, pod vložno št. 1/03348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo podatkov pri družbeniku, spremembo
družbenikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5696135
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Peruzin Julijan, Izola, Z.

Miloša 10, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,440.000 SIT, Peruzin Bojana, Izola, Z.
Miloša 10, vstop 10. 5. 1994, vložek 160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41878

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01829 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa SOLNE, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino in svetovanje, d.o.o., Lo-
kev 164, Divača, sedež: Lokev 164, Diva-
ča, pod vložno št. 1/02908/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah: povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5584949
Osnovni kapital: 1,500.048 SIT
Ustanovitelja: Mirošič Suzana in Miro-

šič Jernej, oba Divača, Lokev 164, oba vsto-
pila 9. 3. 1992, vložila po 750.024 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41886

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02446 z dne 2. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa LCI, Laserski center Izola, d.o.o.,
Izola, Industrijska cona, objekt št. 18/J,
sedež: Izola, Industrijska cona, objekt
18/J, Izola, pod vložno št. 1/03667/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dužbenikov, uskladitev dejavnosti po
standardni klasifikaciji in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5696372
Ustanovitelji: CONSULTING D.O.O.

KOPER, izstop 28. 10. 1994; Jereb Andrej,
Izola, Pod vinogradi 1, Jagodje, vstop
15. 11. 1992, vložek 585.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klobas Elvin, Portorož,
Strunjan 47, vstop 28. 10. 1994, vložek

15.000 SIT; Česnik-Jereb Ljudmila, Izola,
Pod vinogradi 1, Jagodje, vstop 28. 10.
1994, vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1996: 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 51303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti;73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-

nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice,
zastavljalnice.

Rg-41892

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02695 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa FIL KOPER, Mednarodna
agencija, špedicija in terminal za živino,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
Koper, pod vložno št. 1/03210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, razširitev de-
javnosti, spremembo zastopnika ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5630720
Osnovni kapital: 4,733.000 SIT
Ustanovitelj: Fratelli Prioglio s.p.a., Trst,

Italija, Via Cellini 2, vstop 5. 5. 1992, vlo-
žek 4,733.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Casale Filippo, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Zajko Robert, Koper, Rozmanova
62, imenovan 20. 12. 1994, direktor lahko
sklepa pogodbe po predhodnem dovoljenju
ustanovitelja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: luške storitve.

Dejavnost družbe je sedaj: luške stori-
tve; storitve pomorske agencije; storitve
špedicije in transporta; trgovina na debelo
in drobno s prehrambenimi in neprehram-
benimi izdelki.

Rg-41913

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00073 z dne 13. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIANA CAR – Trgovina in
marketing, d.o.o., Portorož, sedež: Obala
105, Portorož, pod vložno št. 1/04241/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o.: spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5773725
Firma: DIANA CAR – Trgovina in sto-

ritve, Pennino & Crivello, d.n.o., Porto-
rož

Skrajšana firma: DIANA CAR – Penni-
no & Crivello, d.n.o., Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Komarinska Svetlana, iz-
stop 31. 12. 1994; Pennino Aldo, farmacevt,
Palermo, Italija, Via dei quartieri 98, vložek
1,119.423,90 SIT in Crivello Matteo, gim-
nazijec, Palermo, Italija, Via G. Campolo
40, vložek 746.282,60 SIT, oba vstopila 29.
7. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Radovan Šuc, razrešen 31. 12. 1994;
Pennino Aldo, farmacevt, Palermo, Italija,
Via dei quartieri 98, imenovan 31. 12. 1994,
poslovodja, zastopa in predstavlja družbo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 63 – 14. XI. 1996 Stran 4407

ter sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o naku-
pu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin, os-
novnih sredstev in kreditnih pogodb, ki jih
lahko sklene le na podlagi sklepa skupšči-
ne; Crivello Matteo, gimnazijec, Palermo,
Italija, Via G. Campolo 40, imenovan
31. 12. 1994, poslovodja, zastopa in pred-
stavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v ime-
nu in za račun družbe brez omejitev, razen
pogodb o nakupu, prodaji ali zamenjavi ne-
premičnin, osnovnih sredstev in kreditnih
pogodb, ki jih lahko sklene le na podlagi
sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 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; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice,
zastavljalnice.

Rg-41930

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00122 z dne 10. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa PEN, trgovina, transport in
storitve, d.o.o., Dolnje Vreme, sedež: Dol-
nje Vreme 21, Vremski Britof, pod vložno
št. 1/04336/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: spremembo firme, sedeža,
družbenikov, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika, uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5753058
Firma: SKONTO PIU’, Trgovina in

storitve, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, Ko-
per

Skrajšana firma: SKONTO PIU’, d.o.o.,
Koper

Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prunk Ervin, izstop 22. 2.

1996; Santorelli Massimo, Trst, Italija, Via
dello Scoglio 38, vložek 150.000 SIT, Di-
piazza Roberto, Trst, Italija, Via dello Sco-
glio 38, vložek 1,350.000 SIT, oba vstopila
22. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Prunk Ervin, razrešen 22. 2. 1996; direk-
tor Santorelli Massimo, Trst, Italija, Via del-
lo Scoglio 38, zastopa družbo brez omeji-
tev, imenovan 22. 2. 1996; prokurist Grbec
Edi, Izola, Korte 15/a, imenovan 22. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 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; 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; 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-41931

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00130 z dne 4. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05153/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5934605
Firma: RENT, d.o.o., Podjetje za po-

sredovanje, svetovanje, izposojanje ter
najemanje strojev, naprav in pripomoč-
kov

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

govornostjo
Sedež: Koper, Ul. 15. maja 3/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: RENTING d.o.o. Koper,

Koper, Ulica 15. maja 3/a, vložek 735.000
SIT, DITT d.o.o. Izola, Izola, Gregorčičeva
ulica 41, vložek 375.000 SIT, Stopar Božo,
Ankaran, Regentova ulica 6, vložek 240.000
SIT, Čeligoj Ivan, Izola, Gregorčičeva ulica
41, vložek 150.000 SIT, vsi vstopili 22. 2.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stopar Božo, Ankaran, Regentova uli-
ca 6, imenovan 22. 2. 1996, direktor zastopa
družbo in sklepa zanjo vse pravne posle
brez omejitev, razen pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin in pogodb o najemanju
kreditov, ki presegajo 25% premoženja
družbe, ki jih sklepa na podlagi sklepov
upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
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delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 6165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami in laki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-41933

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00173 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA CIRIL KO-
SMAČ PIRAN, SCUOLA ELEMEN-
TARE CIRIL KOSMAČ PIRANO, sedež:
Bolniška 11, Piran, pod vložno št.
1/02132/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5090075
Firma: OSNOVNA ŠOLA CIRILA KO-

SMAČA PIRAN, SCUOLA ELEMEN-
TARE CIRIL KOSMAČ PIRANO

Sedež: Piran – Pirano, Oljčna p. 24-St.
degli olivi 24

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-41939

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00326 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZA-
VOD LUCIJA, GIARDINO D’INFAN-
ZIA LUCIA, sedež: Lucija, Fazanska uli-
ca 3, Portorož, pod vložno št. 1/02136/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, izbris skrajšane firme in
uskladitev dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji s temile podatki:

Matična št.: 5182140
Firma: VRTEC MORJE LUCIJA, GI-

ARDINO D’INFANZIA MORJE LUCIA
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje.

Rg-41941

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00374 z dne 2. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa IMO – NSO, družba za upravlja-
nje, pridobivanje, oddajanje in trženje ne-
premičnin, d.o.o., Koper, sedež: Prešer-
nov trg 3, Koper, pod vložno št. 1/04694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5842301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Letig

Igor, razrešen 31. 3. 1996; direktor Šale
Viljem, Ankaran, Bevkova ul. 42, imeno-
van 22. 3. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-41943

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00389 z dne 10. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05134/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5947383
Firma: Dr. ČOK DENTAL, zobozdrav-

stvo, d.o.o., Portorož, Cesta solinarjev 1
Skrajšana firma: Dr. ČOK DENTAL,

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

govornostjo
Sedež: PORTOROŽ, Cesta solinarjev 1
Osnovni kapital: 1,849.000 SIT
Ustanovitelj: Čok Gordan, Portorož, Le-

pa cesta 26, vstop 6. 5. 1996, vložek
1,849.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čok Gordan, Portorož, Lepa cesta 26,
zastopa družbo brez omejitev, imenovan
6. 5. 1996; Čok-Salamun Karmen, Portorož,
Lepa cesta 26, pomočnica direktorja, zasto-
pa družbo brez omejitev, imenovana 6. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina

na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8513 Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-41960

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00146 z dne 28. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05148/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5938325
Firma: OKULODENT – Nastavitev in

prodaja optičnih aparatov in pripomoč-
kov, zobozdravstvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Koper, Cesta I. Istrske briga-

de 59
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pofuk-Kostadinović Mil-

ka, Koper, Kozlovičeva 31 in Pofuk Damir,
Rijeka, Hrvaška, Janka Polića Kamova 95b,
oba vstopila 31. 1. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pofuk-Kostadinović Milka, Koper,
Kozlovičeva 31, imenovana 31. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, d.n.; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

S sklepom Srg 146/96 z dne 28. 6. 1996
se vpiše omejitev pri dejavnosti: 51.18:
izvzeti farmacevtski izdelki.

Rg-41977

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00199 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
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tu vpisa JAVNI ZAVOD ZA GAŠENJE
IN REŠEVANJE – GASILSKA BRIGA-
DA KOPER, sedež: Ljubljanska ul. 6, Ko-
per, pod vložno št. 1/00575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5241626
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dujc

Andrej, Izola, Partizanska ulica 5, je bil raz-
rešen kot v.d. direktorja – poveljnika in po-
novno imenovan 29. 3. 1994 kot direktor –
poveljnik, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41983

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00467 z dne 17. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOTORNA–IMPO, oprema
gostinskih obratov z napravami in s po-
trošnim materialom, d.o.o., sedež: Gra-
čišče 1, Gračišče, pod vložno št. 1/04574/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5815851
Ustanovitelji: KOTORNA, Trgovinsko

podjetje, d.o.o., Koper, izstop 14. 2. 1995;
Zidarič Boris, Opčine (Trst), Italija, Via del
Bianco Spino 26, vložek 858.750 SIT, Sossi
Adriano, Opčine (Trst), Italija, Via dei Sali-
ci 9/3, vložek 168.750 SIT, Lesjak Adolf,
Portorož, Senčna pot 28, vložek 168.750
SIT, Valentič Edi, Koper, Cesta Svobode 3,
Pridvor, vložek 168.750 SIT, Trgovsko pod-
jetje Metalka Trading, p.o., Ljubljana, Dal-
matinova 2, vložek 135.000 SIT, vsi vstopi-
li 14. 2. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1996: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-41984

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00477 z dne 8. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MARINA IZOLA, storitve po-
morskega prometa, turizem in trgovina,
d.o.o., sedež: Tomažičeva 10, Izola, pod
vložno št. 1/03000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne glav-
nice, vložka in naslova družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5609348
Osnovni kapital: 270,640.753 SIT
Ustanovitelj: Marketing GALEB, pod-

jetje za trgovino, svetovanje in marketing,
d.o.o. Izola, Izola, Polje 5i, vstop 27. 11.
1992, vložek 241,850.753 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-41988

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00580 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa BOB’S, trgovina, storitve in po-
sredovanje, d.o.o., sedež: Liminjan 14,
Portorož, pod vložno št. 1/02054/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5493218
Ustanoviteljica: Munda Vlado, izstopil

26. 5. 1995; Munda Tatjana, Portorož, Li-
minjan 14, vstopila 26. 5. 1995, vložek
784.662 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Munda Vlado, razrešen 31. 5. 1995; di-
rektorica Munda Tatjana, imenovana 31. 5.
1995, Portorož, Liminjan 14, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
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
Razmoževanje računalniških zapisov; 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo 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 in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
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sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55112 Dejav-
nost 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 lokalih; 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.¸6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71402 Dejavnost videotek; 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejav-
nost marin.

Vpiše se omejitev pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-41996

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01955 z dne 18. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa APRODIS, Trgovina, inženiring
in storitve, d.o.o., Koper, sedež: M. Spasi-
ča 16, Koper, pod vložno št. 1/02010/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnikov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5516145
Firma: APRODIS, d.o.o., proizvodnja

testenin

Skrajšana firma: APRODIS, d.o.o.
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30/a
Osnovni kapital: 24,436.900 SIT
Ustanovitelji: Ceglar Darko, Koper, C.

II. okt. 7, Bertoki, vložek 10,751.880 SIT,
Brataševec Vid, Koper, Garibaldijeva 14,
vložek 4,008.328 SIT, Sončni vzhod, Fi-
nančna hiša, d.d. Ljubljana, Ljubljana,
Gornji trg 4, vložek 9,676.692 SIT, vsi
vstopili 27. 6. 1994, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vižintin Suzana, razrešena 4. 7. 1994;
direktor Ceglar Darko, Koper, C. II. okt. 7,
Bertoki, poslovodja (direktor) deluje z na-
slednjimi omejitvami: poslovodja lahko
sklepa pogodbe, odobri stroške in nabavlja
osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti
10.000 DEM. Za sklepanje pogodb in odo-
britev stroškov, ki presegajo zneske 10.000
DEM, je potreben predhoden sklep skupšči-
ne; za nakup, odsvojitev ali obremenitev
nepremičnin je potreben predhoden sklep
skupščine; za sklepanje pogodb izven teko-
čega poslovanja družbe je potreben predho-
den sklep skupščine; prokuristka Brataše-
vec Jelka, Ljubljana, Vogelna 6, oba imeno-
vana 4. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili.

Rg-42007

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00047 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROSA, d.o.o., Podjetje za mar-
keting, zastopanje, kooperacijo in trgovi-
no na drobno in debelo, Koper, Cesta na
Markovec 9, sedež: Cesta na Markovec 9,
Koper, pod vložno št. 1/01090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, naslovov pri
družbenikih in zastopnikih ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5359767
Firma: ROSA, d.o.o., zastopanje, koo-

peracija in trgovina
Skrajšana firma: ROSA, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Ferrarska ulica 5/b
Ustanovitelja: Rojnik Nikolaj in Rojnik

Vida, oba iz Kopra, Puntarjeva ulica št. 10,
vložila po 750.000 SIT, oba vstopila 10. 1.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rojnik Nikolaj in družbenica Rojnik Vi-
da, oba iz Kopra, Puntarjeva ulica št. 10,
zastopata družbo brez omejitev, imenovana
10. 1. 1990.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,

specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-42010

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00165 z dne 19. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa IMO – NSO, družba za uprav-
ljanje, pridobivanje, oddajanje in trže-
nje nepremičnin, d.o.o., Koper, sedež:
Prešernov trg 3, Koper, pod vložno št.
1/04694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: vstop družbenikov, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo
ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5842301
Ustanovitelji: IMO gradbeništvo Ivan

VINČEC s.p., Koper, Kampel 41, vstop
17. 1. 1994, vložek 270.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podjetje za stanovanj-
sko gospodarstvo DOM Koper p.o., Koper,
Cankarjeva 6, vložek 195.000 SIT, KOPER-
INVEST d.o.o., Podjetje za gradnjo in pre-
novo stanovanj in poslovnih prostorov, Ko-
per, Ferrarska ulica 12, vložek 270.000 SIT,
Stanovanjski sklad Občine Koper, Koper,
Verdijeva 6, vložek 765.000 SIT, vsi vsto-
pili 19. 12. 1994, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.
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LJUBLJANA

Rg-10191

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12570 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GIS, gradbeni inženiring in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Neubergerje-
va 2, sedež: Neubergerjeva 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15007/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5556473
Osnovni kapital: 2,392.888 SIT
Ustanovitelja: Marinkovič Zoran, Ljub-

ljana, Ulica Metoda Mikuža 16, vstop 15. 1.
1992, vložek 1,196.444 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bizjak Marjan, Ljubljana,
Topniška ulica 70, vstop 25. 5. 1994, vlo-
žek 1,196.444 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-10260

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05626 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925878
Firma: MALENŠEK & MALENŠEK,

družba za storitveno dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: MALENŠEK & MA-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob Dolenjski želez-

nici 172
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Malenšek Miha, vložek

1.800 SIT in Malenšek Andrej, vložek 200
SIT, oba iz Ljubljane, Ob Dolenjski želez-
nici 172, vstopila 20. 11. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila

motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost papir-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-10294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01089 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTER TIMEX, borzno po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03655/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5314810
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kiralj Goranka, razrešena 14. 2.
1995; direktor Poljak Mirjan, Ljubljana-Do-
brunje, Sostrska cesta 12 c, imenovan 14. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-10301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16463 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa N.N.C., podjetje za sveto-
vanje, inženiring, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28, se-
dež: Medvedova 28, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12107/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5485606
Firma: N.N.C., podjetje za svetovanje,

inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Glonarjeva 8

Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 1822

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-10310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15314 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BELLA, Trgovsko, turistič-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta na Brdo 121, sedež: Cesta na
Brdo 121, Ljubljana, pod vložno št.
1/07861/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5873096
Firma: BELLA, Studio za animacijo in

firlm, Agencija za tržno komuniciranje,
d.o.o., Vogelna 8, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Vogelna 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Markovič Radovan, Ljub-

ljana, Vogelna ulica 8, vstop 11. 11. 1994,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čoh Zvonko, Ljubljana, Šišenska ce-
sta 33, vstop 11. 11. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Erič Mi-
lan, Ljubljana, Tbilisijska ulica 26, vstop
11. 11. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost ne odgovarja; Matičič Alenka (roj. Dur-
java), izstop 11. 11. 1994; Durjava Ema
Marjeta, izstop 11. 11. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Matičič Alenka (roj. Durjava) raz-
rešena 11. 11. 1994; direktor Markovič Ra-
dovan, imenovan 11. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Čoh Zvon-
ko, imenovan 11. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Erič Milan, ime-
novan 11. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Durjava Ema Marjeta,
razrešena 11. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu, razen zavarovalništva in de-
javnosti pokojninskih skladov; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 742 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 921 filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-27796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14712 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SAMSON CHEM, podjetje
za uporabno kemijo, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Tunjiška mlaka 8/d, Kamnik, pod
vložno št. 1/16339/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596998
Osnovni kapital: 1,682.362 SIT
Ustanovitelja: Mikuš Aleksander in Mi-

kuš Darja, oba iz Kamnika, Tunjiška mlaka
8/d, vstopila 1. 3. 1992, vložila po 841.181
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
2215 Drugo založništvo; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9000
Storitve javne higiene; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-27809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16249 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa W&D TRADE, Podjetje za
gostinstvo, turizem, trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Na Klančku 2, Ljubljana, se-
dež: Na Klančku 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05908/00 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.: 5460123
Osnovni kapital: 1,504.800 SIT
Ustanovitelja: Munda Vladislava in

Munda Vekoslav, oba iz Ljubljane, Na
Klančku 2, vstopila 14. 3. 1990, vložila po
752.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 511 Posredništvo; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-27936

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15953 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SUNLINE, d.o.o., trgovina,
gostinstvo, marketing, inženiring, Ljub-
ljana, sedež: Ob Dolenjski železnici 58,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14070/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5527074
Osnovni kapital: 1,694.000 SIT
Ustanovitelj: Sajovic Josip, Ljubljana,

Ob Dolenjski železnici 58, vstop 22. 12.
1992, vložek 1,694.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-27942

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16474 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Marketingberatung Inter-
national, podjetje za storitve v zavaroval-
ništvu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva
24, Ljubljana, pod vložno št. 1/21891/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5729459
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: MBI Institut für Marke-
tingberatung Aktiengesellschaft, Dunaj,
Jagdschlosgasse 24, vstop 3. 8. 1992, vlo-
žek 1,485.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Remec Šelih Nina, Ljubljana, Reslje-
va 24, vstop 3. 8. 1992, vložek 15.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Prikoszovits Felix, Dunaj, Schel-
lenseeg 13/10, razrešen 6. 12. 1994 in ime-
novan za prokurista; direktorica Budja Sta-
nislava, Ljubljana, Tugomerjeva 18, imeno-
vana 6. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja, skupaj s prokuri-
stom.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-27990

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05590 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa & COMPANY, komunika-
cijske storitve za podjetja, d.o.o, Ljublja-
na, Rožna dolina c. V/24, sedež: Rožna
dolina c. V/24, Ljubljana, pod vložno št.
1/10618/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5459869
Ustanovitelja: Majer-Bajt Patricija, Ljub-

ljana, Rožna dolina c. V/24, vstop 12. 12.
1990, vložek 631.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Majer Marko, Ljubljana, Rožna
dolina c. V/24, vstop 26. 4. 1994, vložek
947.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajt Kajetan, izstop 26. 4. 1994.

Rg-28116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12094 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KRIŽNJAK CO, d.o.o., Sto-
ritveno, trgovsko in gostinsko podjetje,
Ljubljana, Uršičev štradon 38, sedež: Ur-
šičev štradon 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/21241/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5717833
Firma: KRIŽNJAK CO, d.o.o., Stori-

tveno, trgovsko in gostinsko podjetje,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Križnjak Marjan, Ljublja-

na, Trebinjska 10, vstop 20. 11. 1992, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Križnjak Vlado, Ljubljana, Uršičev štra-
don 38, vstop 20. 11. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28126

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12135 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa I.P.M.T., prevozno, marke-
tinško in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Gruberjevo nabrežje 20, sedež:
Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809142
Firma: PREKO, družba za gradbeno

mehanizacijo, prevozne storitve in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana

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

Osnovni kapital: 2,799.803,50 SIT
Ustanovitelja: Prevec Evgenio, Ljublja-

na, Grubarjevo nabežje 20, vstop 30. 5. 1994,
vložek 2,519.823,15 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Prevec Ivanka, Pakrac, Kalvarija
36, vstop 20. 5. 1993, vložek 279.980,35 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Prevec Evgenio, razrešen 30. 5.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Prevec
Ivanka, razrešena 30. 5. 1994 in imenovana
za zastopnico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-28185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10201 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GUMIPLAST, Trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Bratov  Martinec  24,  sedež:  Ul.  bratov
Martinec 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/17821/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620058
Osnovni kapital: 1,500.00 SIT
Ustanovitelj: Grbac Janez, Ljubljana,

Ulica bratov Martinec 24, vstop 30. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi tako, da glasi odslej
v celoti: predelava plastičnih mas; predela-
va kavčuka; predelava gume; proizvodnja
plastične embalaže; trgovina lastne pro-
izvodnje; trgovina na drobno in debelo ne-
živilskih in živilskih proizvodov; komisij-
ske prodajalne in posredništvo; menjalnica
in menjalniški posli; stojnična trgovina; se-
jemska prodaja; potujoča trgovina; prodaja
po pošti; prodaja od vrat do vrat; prodaja in
posredovanje idej, lon posli in informatika;
promet in trgovina z nepremičninami; lea-
sing vozil in tuje delovne sile; logistika;

rent a car; zastavljalnica; trgovina na debe-
lo z zdravili; trgovina z vozili, deli in pribo-
rom; marketing – storitve raziskovanja tr-
žišča, kreiranja ekonomske propagande in
reklame, realizacija propagandnih planov in
druge storitve v zvezi s temi posli, priprava
in prezentiranje plakatov in reklamnih pa-
nojev; komercialne storitve pri realizaciji
prometa blaga in opravljanje komisionar-
skih poslov na tem področju; agencijski po-
sli, propaganda s strani marketinga; organi-
ziranje in aranžiranje sejmov z gumarskega
področja ter ostalih oblik prikazovanja last-
ne proizvodnje; razvojno raziskovalne sto-
ritve s področja gumarstva; igre za razve-
drilo; organizacija in izvajanje prireditev z
narodnimi šegami in običaji; avtopralnica;
špedicija; cestni prevoz blaga in opravljanje
storitev; finančni inženiring; inženiring s po-
dročja gumarstva in plastike.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo; posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu; storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu; mednarodni sejmi s področja gu-
marstva; zastopanje tujih partnerjev in ko-
signacija v okviru svoje dejavnosti; posli
začasnega izvoza in uvoza, maloobmejni
promet blaga in storitev; posebne oblike zu-
nanjetrgovinskega prometa – kooperacija;
storitve mednarodne špedicije; mednarodni
cestni promet.

Rg-28193

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12728 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa R.CONTACT, podjetje za
tržno komuniciranje, marketing in inže-
niring, d.o.o., Ribnica, sedež: Kolodvor-
ska 1, Ribnica, pod vložno št. 1/04629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev, deležev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5323860
Osnovni kapital: 1,514.895 SIT
Ustanovitelji: Novosel Bojan, Ribnica,

Prešernova 3, vstop 7. 7. 1993, vložek
302.899 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Goršič Mateja, Ribnica, Gornje Lepovče 3,
vstop 7. 7. 1993, vložek 302.899 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Drobnič Diana, Rib-
nica, Kolodvorska 4, vstop 7. 7. 1993, vlo-
žek 302.899, SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žnidaršič Boris, Ribnica, Breg 42,
vstop 7. 7. 1993, vložek 400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Starc Rodolf, Ribnica,
Šeškova ulica 48, vstop 10. 6. 1994, vložek
302.899 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Merhar Branka, Ribnica, Gornje Lepovče
n.h., vstop 7. 7. 1993, vložek 302.899 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Boris, razrešen 16. 6. 1994.

Rg-28217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19233 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BENARA, d.o.o., storitve,
inženiring, zunanja in notranja trgovina,
Ljubljana, Trebinjska 9, sedež: Trebinj-
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ska 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/15322/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, sedeža, firme, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571936
Firma: BENARA, d.o.o., storitve, inže-

niring, zunanja in notranja trgovina,
Ljubljana, Miklavčičeva 2 a

Sedež: Ljubljana, Miklavčičeva 2 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelič Nadja, Ljubljana,

Trebinjska 9, vstop 19. 11. 1991, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rakun Brigita, izstop 21. 12. 1994; Rakun
Rado, izstop 21. 12. 1994; Cvetek Sebast-
jan, Kamnik, Miklavčičeva 2 a, vstop 23. 12.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Budau Mateja, Kamnik, Miklav-
čičeva 2 a, vstop 23. 12. 1994, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvetek Zdenka, Kranjska Gora, Bezje 3,
vstop 23. 12. 1991, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Mihelič Nadja, razrešena 23. 12.
1994; direktor Cvetek Sebastjan, imenovan
23. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 212 Proizvod-
nja izdelkov iz papirja in kartona; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 926 Športna dejavnost.

Rg-28253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04504 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  PETROVIĆ  IN  ŽIV-
KOVIĆ, storitve in trgovina, d.n.o., se-
dež: Kristanova ulica 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26552/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5910552
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28.

Rg-28266

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09821 z dne 19. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VEGROS, gradnja, marke-
ting, transport, trgovina in turizem,
d.o.o., Trzin, sedež: Ulica pod gozdom 25,
Trzin, pod vložno št. 1/18212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5630088
Firma: VEGROS, gradnja, marketing,

transport, trgovina in turizem, d.o.o., Tr-
zin, Ulica pod gozdom 27

Sedež: Trzin, Ulica pod gozdom 27
Osnovni kapital: 1,556.050 SIT
Ustanovitelj: Pavlovič Sašo, Trzin, Pod

gozdom 27, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,556.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28295

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12888 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa M & AM, d.o.o., podjetje
za komercialno, finančno posredovanje in
izmero ter kartiranje zemljišč, Dol pri
Hrastniku, Pod hribom 12, sedež: Pod hri-
bom 12, Dol pri Hrastniku, pod vložno št.
1/18997/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnika in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5782538
Firma: M & AM, d.o.o., podjetje za

komercialno, finančno posredovanje in iz-
mero ter kartiranje zemljišč, Dol pri
Hrastniku

Osnovni kapital: 1,653.954,90 SIT
Ustanovitelji: Mlinar Martin, Dol pri

Hrastniku, Pod hribom 12, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,653.954,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlinar Martin, razrešen 10. 6. 1994;
direktor Koteski Boris, Loka pri Zidanem
mostu, Loka 92, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-28305

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15061 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRA RASK, tehnič-
na oprema, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva
15/c, sedež: Brilejeva 15/c, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09916/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanovitelja, zastopnika, poveča-
nje kapitala in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5438055
Firma: KLEJ, podjetje za storitve in

inženiring, d.o.o., Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: KLEJ, d.o.o., Ljublja-

na-Polje
Sedež: Ljubljana-Polje, Studenec 48 B
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Skok Damir, izstop 8. 7.

1994; Raščan Robert, izstop 8. 7. 1994; Lo-
movšek Darja, Ljubljana-Polje, Studenec

48/b, vstop 8. 7. 1994, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skok Damir, razrešen 8. 7. 1994; di-
rektorica Lomovšek Darja, imenovana 8. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
511 Posredništvo; 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; 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; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-28359

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16422 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MULTICOM, d.o.o., trgo-
vina in storitve, sedež: Ljubljanska c. 72,
Domžale, pod vložno št. 1/21214/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5728428
Osnovni kapital: 1,505.900 SIT
Ustanovitelja: Košir Milan in Košir Da-

nica, oba iz Domžal, Ljubljanska cesta 72,
vstopila 28. 1. 1993, vložila po 752.950 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28375

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04803 z dne 23. 11. 1995
pod št. vložka 1/27034/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918545
Firma: REXPO-PRAČEK & partner,

d.n.o., organizacija in postavitve sejmov,
prireditev in reklamne storitve

Skrajšana firma: REXPO - PRAČEK &
partner, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Peruzzijeva 84
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Praček Rajko, Vipava, Sa-

nabor 3, vstop 27. 9. 1995, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Potokar Edita, Ljubljana, Rusja-
nov trg 3, vstop 27. 9. 1995, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Praček Rajko, imenovan 27. 9. 1995 za-
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stopa družbo brez omejitev; zastopnica Po-
tokar Edita, imenovana 27. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995: 222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n., 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-28385

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05909 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa JA-MI, trgovina z rezerv-
nimi deli, d.o.o., BTC, Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, BTC, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5419727
Osnovni kapital: 1,503.100 SIT
Ustanovitelja: Jeraj Matjaž, Ljubljana,

Linhartova 64, vstop 10. 9. 1990, vložek
1,257.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Remic Ivan, Ljubljana, Vojkova cesta 77,
vstop 1. 2. 1992, vložek 246.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-28387

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14047 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MI & GO, proizvodnja kon-
fekcije in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Sne-
berska cesta 56, sedež: Sneberska cesta
56, Ljubljana, pod vložno št. 1/19339/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653495
Firma: DEGNO, PRAŠNIKAR & CO.,

proizvodnja konfekcije in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: DEGNO, PRAŠNI-

KAR & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Aleševčeva 44 a
Ustanovitelja: Čmrlec Gorazd, izstop

26. 8. 1994; Prašnikar Milan, vstop 17. 6.
1992 in Prašnikar Martina, vstop 26. 8.
1994, oba iz Ljubljane, Riharjeva 40, vloži-
la po 51.900 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; zastopnik Čmrlec Go-
razd, razrešen 26. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvod-

nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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; 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; 5241 Trgovina
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; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Brišejo se dejavnosti: trgovina na drob-
no z neživilskimi proizvodi; trgovina na de-
belo z neživilskimi proizvodi.

Dopolni se dejavnost družbe z naslednji-
mi dejavnostmi: izdelava in popravilo tek-
stilnih izdelkov; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok, posli posredovanja, tr-
govsko zastopanje, komisijski posli; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; prevoz blaga in pot-
nikov v cestnem prometu; frizerske stori-
tve.

Dejavnost se odslej v celoti glasi: pro-
izvodnja tekstilne konfekcije; zunanja trgo-
vina z neživilskimi proizvodi – uvoz in iz-
voz blaga; izdelava in popravilo tekstilnih
izdelkov; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; posli posredovanja, trgovsko
zastopanje, komisijski posli; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; frizerske storitve.

Rg-30067

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12274 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIAPROM, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, Stari trg 2, sedež:
Stari trg 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/07493/00 vpisalo v sodni register tega so-

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

Matična št.: 5386586
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Grasch Ljubo, Ljubljana,

Jadranska 2, vstop 28. 6. 1990, vložek
1,509.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05317 z dne 24. 11. 1995
pod št. vložka 1/27038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924049
Firma: RECENT, Trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Prekmurska ulica 6
Skrajšana firma: RECENT, d.o.o., Lju-

bljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Prekmurska ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Perovič Slaviša, Umag, Hr-

vaška, 43. Istarske divizije 21, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simič Ivan, Smlednik, Smlednik 92,
imenovan 6. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 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;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 20511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 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; 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; 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-
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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 opremo 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 tesktilom; 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; 5445
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 7502 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-30116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17027 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FORMAPLAST, orod-
jarstvo, d.o.o., Horjul, sedež: Horjul 50,
Horjul, pod vložno št. 1/22953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5825598
Osnovni kapital: 2,350.000 SIT
Ustanovitelj: Bastarda Janez, Horjul,

Horjul 50, vstop 16. 4. 1993, vložek
2,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2852 Splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupj
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;
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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 63 – 14. XI. 1996 Stran 4417

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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve takstistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 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-30148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07871 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TARTINI, turizem in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva 28,
sedež:  Grajzerjeva  28,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21834/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5728690
Osnovni kapital: 8,378.428 SIT
Ustanovitelj: Razdevšek Bojan, Ljublja-

na, Grajzerjeva 28, vstop 11. 3. 1993, vložek
8,378.428 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04455 z dne 3. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5913349
Firma: TEATER GROMKI, zavod za

organizacijo in izvedbo kulturnih projek-
tov, zavod, Strossmayerjeva 20, Ljublja-
na

Skrajšana firma: TEATER GROMKI,
zavod

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Strossmayerjeva 20
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelj: Morovič Andrej, Koper, II.

prekomorske brigade 21a, vstop 31. 8. 1995,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Morovič Andrej, imenovan 31. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 221
Založništvo; 511 Posredništvo; 8042 Drugo
izobraževanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-30327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17985 z dne 18. 10. 1995 pri

subjektu vpisa LINO, podjetje za go-
stinstvo in trgovino, d.o.o., Vrhnika, se-
dež: C. 6. maja 10, Vrhnika, pod vložno št.
1/09600/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5435927
Firma: KONTO - I, Podjetje za trgovi-

no, finančne in knjigovodske storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: KONTO - I, d.o.o.
Sedež: Komenda, Suhadole 4 e
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanoviteljica: Musić Sakib, izstop

7. 12. 1994; Latić Ferid, izstop 7. 12. 1994;
Špende Ivanka, Komenda, Suhadole 4e,
vstop 7. 12. 1994, vložek 1,514.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Musić Sakib, razrešen 7. 12. 1994;
Latić Ferid, razrešen 7. 12. 1994; direktori-
ca Špende Ivanka, imenovana 7. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1995:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
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; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19773 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BINAR, industrijska avto-
matizacija in računalništvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška c. 126, sedež: Tržaška c.
126, Ljubljana, pod vložno št6. 1/02794/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307040
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelji: Elektrotehna Elex Interna-

tional Trade, p.o., Ljubljana, Dunajska c.
21, vstop 5. 12. 1989, vložek 817.020 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Orlič Branko,
Mengeš, Bergantova 11, Trzin, vstop 5. 12.
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1989, vložek 352.440 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grgič Zlatko, Ljubljana, Gram-
povčeva 33, vstop 5. 12. 1989, vložek
272.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lepšina Marjan, Ljubljana, Hacetova 6,
vstop 5. 12. 1989, vložek 160.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen op.; 333 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize.

Rg-30337

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03664 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa Zavod za raziskavo mate-
riala in konstrukcij Ljubljana, sedež: Di-
mičeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/00586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5057191
Firma: ZRMK, gradbeni inštitut
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Černe Gojmir, Mengeš, Kidričeva
68, razrešen 1. 7. 1995 in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2624
Proizvodnja 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;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska

dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 8022 Srednješolsko tehniško
in poklicno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-30361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17915 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SCT, industrija apna Kre-
snice, d.o.o., Kresnice, Kresnice 14, se-
dež: Kresnice 14, Kresnice, pod vložno št.
1/10757/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5460069
Firma: SCT industrija apna Kresnice,

proizvodnja in trgovina z apnom, d.o.o.,
Kresnice, Kresnice 14

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste, Tehnika obnova, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska 56, vstop 21. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre, in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 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.

Rg-30364

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16450 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO V 4, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Linhartova 68,

Ljubljana, sedež: Linhartova 68, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14580/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika, uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5543967
Firma: BIRO V 4, trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log
55

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Borut, vstop

9. 12. 1991 in Vodopivec Darja, vstop
16. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Linhartova
68, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vodopivec Darja, imenovana
16. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 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;
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; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 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-
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pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00781 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KOSMI, podjetje za knji-
govodstvo in montaža cevnih instalacij,
d.o.o., Ljubljana, Ulica Staneta Severja
4, sedež: Ul. Staneta Severja 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09757/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5449723
Firma: TIM TKALEC, podjetje za in-

ženiring, svetovanje, nadzor, trgovino in
montažo strojnih inštalacij, d.o.o., Ljub-
ljana, Staneta Severja 4

Skrajšana firma: TIM TKALEC, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelja: Tkalec Slava in Tkalec

Matija, oba iz Ljubljane, Ul. Staneta Sever-
ja 4, vstopila 6. 11. 1990, vložila po 787.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tkalec Matija, imenovan 25. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995: 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4543 Inšalacije
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 in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 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; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in anali-
ze; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03702 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/27122/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5910595
Firma: EVIDENCA Bezlaj & co, pod-

jetje za poslovno-računovodske storitve,
promet, trgovino in gostinstvo, d.n.o.

Skrajšana firma: EVIDENCA Bezlaj &
co, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 10
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Bezlaj Polonca in Bezlaj

Ignac, oba iz Ljubljane, Rusjanov trg 10,
vstopila 5. 6. 1995, vložila po 2.500 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bezlaj Polonca, imenovana 5. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Bezlaj Ignac, imenovan 5. 6. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5212 Trgovina

na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-30426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00761 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27074/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev GIZ s temile
podatki:

Matična št.: 5893801
Firma: MREŽA REGRAD, Gospodar-

sko interesno združenje regionalnih ra-
dijskih postaj

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 13
Ustanovitelji: Radio Novo mesto v usta-

navljanju, Novo mesto, C. herojev 27; Ra-
dio Šmarje Štajerski val, p.o., Šmarje pri
Jelšah; Koroški radio, p.o., Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, Pohorska c. 2; Radio Tri-
glav Jesenice, p.o., Jesenice, Trg T. Čufarja
4; Radio Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, Trg svo-
bode 11 a; Deneb, d.o.o., Ljubljana, Ljub-
ljana, Žaucerjeva 17; Radio Morje, d.o.o.,
Izola, Izola, CMI b. št. ; Idea, Murska Sobo-
ta, d.o.o., Murska Sobota, St. Rozmana 1/c;
Robin, d.o.o., Nova Gorica, Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 12; vsi vstopili 6. 1.
1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sedlar Anton, Ljubljana, Kotnikova
13, imenovan 6. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 744 Eko-
nomska propaganda; 7440 Ekonomska pro-
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paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih 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-30438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09676 z dne 11. 12. 1995 pri
subjetku vpisa ALEA 2000, Trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Trbovlje,
Keršičev Hrib 23, sedež: Keršičev Hrib
23, Trbovlje, pod vložno št. 1/10450/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5450128
Osnovni kapital: 2,024.000 SIT
Ustanovitelj: Vezovišek Dušan, Trbov-

lje, Keršičev hrib 23, vstop 11. 12. 1990,
vložek 2,024.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30439

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09589 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INLEKO, Družba za pro-
izvodnjo in trgovino na debelo in drobno
z mešanim blagom, d.o.o., Kočevska Re-
ka, sedež: Novi Lazi 4, Kočevska Reka,
pod vložno št. 1/23962/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5803306
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Šmalcelj Alojzij, Kočev-

je, Šalka vas 80, vstop 1. 7. 1993, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Badovinac Marija, Ljubljana, Resljeva 16,
vstop 1. 7. 1993, vložek 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30448

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09578 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa RELEVANT, podjetje za
proizvodnjo in trženje, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 27, sedež: Stegne 27, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5662494
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Suan Janez, Ljubljana,

Stegne 27, vstop 26. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09624 z dne 11. 12. 1995
pri subjektu vpisa AVTO T.U.R.I.N.G.,
storitveno podjetje, d.o.o., Ribče, sedež:
Ribče 8, Kresnice, pod vložno št.
1/16114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5746531
Osnovni kapital: 3,926.827 SIT
Ustanovitelj: Smrekar Jože, Kresnice,

Ribče 8, vstop 21. 2. 1992, vložek 3,926.827
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30655

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01361 z dne 14. 11. 1995
pri subjektu vpisa Zdravstveni dom Za-
gorje ob Savi, p.o., Cesta zmage 1, sedež:
Cesta zmage 1, Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/13224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5063108
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995: 523

Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 851 Zdravstvo; 8512 Izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge zdrav-
stvene dejavnosti.

Rg-30656

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17918 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SCT, STROJEGRADNJA,
d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva 66, sedež:
Kavčičeva 66, Ljubljana, pod vložno št.
1/10762/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5459974
Firma: SCT, STROJEGRADNJA, pro-

izvodnja, popravila in vzdrževanje stroj-
ne opreme, d.o.o., Ljubljana, Kavčiče-
va 66

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste tehnika obnova, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska 56, vstop 21. 12. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
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; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5274 Druga popravila, d.n.; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-30670

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05303 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STING VISION, računal-
niška grafika, avdio in video inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Proletarska 1, sedež:
Proletarska 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/04072/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deležev, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5330106
Osnovni kapital: 3,341.000 SIT
Ustanovitelji: Stritar Dušan, Ljubljana,

Gubčeve brigade 57; Stergel Dušan, Ljub-
ljana, Veršičeva 17; Bačelič Dragan, Ljub-
ljana, Grablovičeva 26; Peršin Gabrijel,
Ljubljana, Ul. bratov Babnik 26; vsi vstopili
23. 1. 1990, vložili vsak po 835.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se glasi: razvoj, pro-
izvodnja in trženje produktov računalniške
grafike; izvajanje storitev računalniških gra-
fičnih obdelav; izdelava profesionalnih
komponent avdio in video tehnologije; trže-
nje medijev in komponent avdio in video
tehnologije; izposojanje in leasing medijev
in komponent avdio in video tehnologije;
nudenje kompletnega inženiringa pri načr-
tovanju, izdelavi, dobavi, povezavi in po-
stavitvi sistemov profesionalne avdio in vi-
deo tehnologije; svetovanje uporabnikom
avdio in video tehnologije; presnemavanje
in izdelava spotov s področja tržnega ko-
municiranja in z drugih področij po naroči-
lih uporabnikov; izdajatelska dejavnost s po-
dročja avdio in video dejavnosti; razvijanje,
kopiranje in podnaslavljanje filmov, njiho-
va distribucija in prikazovanje; servisiranje
izdelkov s področja dejavnosti družbe; sto-
ritve na področju prometa blaga in storitev,
od tega: storitve reklame in ekonomske pro-
pagande, zastopanje, posredništvo in komi-
sijski posli; organiziranje in izvajanje koo-
perativne dejavnosti; trženje izdelkov, sklo-
pov, podsklopov, elementov, medijev ter
ostalega reprodukcijskega materiala in re-
zervnih delov potrebnih za opravljanje de-
javnosti družbe; storitve raziskovanja tržišč,
dajanja in uporabe informacij in znanja s
področja poslovanja družbe; storitve oprav-
ljanja turističnih poslov (turistično posre-
dovanje in agencije).

Rg-30676

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12856 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VIŽA, Podjetje za turizem
in posredništvo, d.o.o., Domžale, sedež:
Ljubljanska 84, Domžale, pod vložno št.
1/18412/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5630967
Osnovni kapital: 1,520.501 SIT
Ustanovitelja: Mačinković Vinko, Dom-

žale, Ljubljanska 84, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 766.501 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mačinković Žarko, Drenova, BIH, Pr-
njavor, vstop 2. 4. 1992, vložek 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mačinković Vinko, razrešen 7. 6.
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1994 in imenovan za direktorja, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30766

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13590 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa V.F., Tovarna vizij, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pretnarjeva 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23900/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža, osnovnega kapitala in naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5792967
Sedež: Ljubljana, Masarykova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Medvedič Andreja, Ljub-

ljana, Pretnarjeva 3, vstop 29. 6. 1993, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Aberšek Iztok, Kamnica pri Mariboru,
Nad Čreto 16, vstop 29. 6. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Aberšek Iztok, razrešen 23. 5. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnica Medvedič An-
dreja, razrešena 23. 5. 1994 in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-30792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04058 z dne 7. 9. 1995 pri
subjektu vpisa K-R STORITVE, podjetje
za knjigovodsko in računovodsko vode-
nje poslovanja drugim pravnim osebam v
zasebni lastnini, d.o.o., Trzin, sedež: Can-
karjeva 5, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/11374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža ter priimka
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5468787
Firma: K-R STORITVE, podjetje za

knjigovodsko in računovodsko vodenje
poslovanja drugim pravnim osebam v za-
sebni lastnini, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: K-R STORITVE,
d.o.o., Domžale

Sedež: Domžale, Ljubljanska 88
Ustanoviteljica: Brvar Lucija Lučka, Iz-

lake, Izlake 32, vstop 28. 1. 1991, vložek
1,508.461 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-30801

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04060 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa Novolit, Podjetje za pro-
izvodnjo izolacijskih izdelkov, p.o., Nova
vas, sedež: Nova vas 56, Nova vas, pod
vložno št. 1/02148/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5000734
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dobravec France, Nova vas, Velike
Bloke 18, razrešen 6. 12. 1994 in imenovan
za direktorja, ki zastopa podjetje brez ome-
jitev.

Rg-30807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18709 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTERNATIONAL TRA-
DE ASSOCIATION – PLUS, d.o.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva 14, sedež: Trubarjeva
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/05485/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344468
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Mohorović Boris, Ljublja-

na, Hruševo 128, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Valant Branko, izstop 4. 7. 1994; Kolar Mat-
jaž, izstop 4. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mohorović Boris, razrešen 27. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Kolar Mat-
jaž, razrešen 4. 7. 1994; zastopnik Valant
Brane, razrešen 4. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-30821

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02190 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PERITEKS, Negovanje tek-
stila, d.o.o., Blatnica 2, Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/18496/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5606861
Ustanovitelj: Amonn Magdalena, izstop

12. 4. 1995; Eccel – Decorona Aktienge-
sellschaft, izstop 12. 4. 1995; Unicom Han-
delsges. m.b.H., Celovec, Avstrija, Lid-
manskygasse 25/II, vstop 11. 5. 1992, vlo-
žek 220.000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30827

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04063 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26787/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5911419
Firma: NIVETA, d.o.o., podjetje za tr-

govino in proizvodnjo, Dalmatinova 4,
Ljubljana
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Skrajšana firma: NIVETA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vrečar Igor, Ljubljana, Po-

lanškova ulica 5, vstop 20. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrečar Igor, imenovan 20. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 247
Proizvodnja umetnih vlaken; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 511 Posredništvo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-31217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/04786 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TOMAL, d.o.o., storitvena dejavnost,
Ljubljana, sedež: Smrtnikova 5, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21496/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5718694
Osnovni kapital: 1,645.000 SIT
Ustanovitelj: Jeršan Vid, Ljubljana,

Smrtnikova 5, vstop 10. 1. 1994, vložek
1,645.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12075 z dne 3. 10. 1995 pri

subjektu vpisa OMEGA 99, zasebno pod-
jetje z trgovino ter druge storitvene de-
javnosti, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 76, se-
dež: Tržaška 76, Ljubljana, pod vložno št.
1/18456/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo tipa zastopnika ter firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5671817
Firma: OMEGA 99, družba za trgovi-

no in druge storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Tržaška 76, Ljubljana

Skrajšana firma: OMEGA 99, d.o.o., Tr-
žaška 76, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,520.883 SIT
Ustanovitelja: Prša Renata, vstop 20. 10.

1993 in Vinter Bojan, vstop 4. 4. 1992, oba
iz Ljubljane, Trebinjska 2, vložila po
760.441,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Prša Renata, razrešena 14. 6. 1994 in
imenovana za prokuristko.

Rg-31306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12182 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTERNOVA HOLDING,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg
5, sedež: Kongresni trg 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19224/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5664101
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Zmago, Mengeš, Tr-

zin, Bratov Kotar 18, vstop 30. 4. 1992, vlo-
žek 1,616.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15822 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ANZAC, zastopstva, servis,
transport, d.o.o., Ljubljana, Polanškova
26, sedež: Polanškova 26, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16498/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, spremembo in uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5687845
Firma: PIRC & Co., zastopstva, orga-

nizacija, transport, d.n.o., Ljubljana, Po-
lanškova 26

Skrajšana firma: PIRC & Co., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Pirc Vasja, Ljubljana, Po-
lanškova 26, vstop 23. 3. 1992, vložek 7.920
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Matko Helena, Ljubljana, Po-
lanškova 26, vstop 8. 12. 1994, vložek 80
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 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; 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7440 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-31331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15835 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TIBORA, uvoz, izvoz, trgo-
vina, d.d., Ljubljana, Jerančičeva 1, se-
dež: Jerančičeva 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5548462
Firma: TIBORA, uvoz, izvoz, trgovina,

d.o.o., Jerančičeva 1, Ljubljana
Skrajšana firma: TIBORA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jamnik Danica, izstop

25. 8. 1995; Kalchbrener Metka, Ljubljana,
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Glinška ulica 9, vstop 25. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Jamnik Danica, imenovana 18. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Loboda Mateja, Radomlje, Homec
VII/31, imenovana 8. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 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.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-

ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

Rg-31332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15837 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTERDATA, informacij-
sko - poslovni inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Zelena pot 21, sedež: Zelena pot 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22031/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5873444
Firma: INTERDATA, informacijsko-

poslovni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slivnik Danilo, Ljublja-

na, Ul. Malči Beličeve 36, vstop 9. 11. 1994,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vasle Vinko, Ljubljana, Krivec 2,
vstop 9. 11. 1994, vložek 450.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 222 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6420 Telekomunikacije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-31341

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15871 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VINTRA, transport, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Moste 26, Ko-
menda, sedež: Moste 26, Komenda, pod
vložno št. 1/14412/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5548764
Osnovni kapital: 2,816.000 SIT
Ustanovitelja: Koželj Lap Tatjana in Ko-

želj Vinko, oba iz Komende, Moste 70 a,
vstopila 10. 12. 1991, vložila po 1,408.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31368

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15995 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa API, podjetje za arhitektu-
ro, projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Resljeva 22, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5337704
Firma: API, podjetje za arhitekturo,

projektiranje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: API, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Birsa Uroš, Ljubljana, Ižan-

ska 60, vstop 4. 3. 1990, vložek 762.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stanovnik
Aleš, Ljubljana, Štefanova 9, vstop 4. 3.
1990, vložek 369.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Juriševič Anka, Ljubljana, Po-
ljanska 20, vstop 4. 3. 1990, vložek 369.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-31370

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16364 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa UNIONBOX, trgovsko pod-
jetje, export-import, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Mestni log 1, sedež: Cesta v Mest-
ni log 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/11310/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5462215
Firma: UNIONBOX, trgovsko podjetje

export-import, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 12,352.000 SIT
Ustanovitelj: Josić Dragan, Pula, Jereto-

va 1, vstop 28. 1. 1991, vložek 12,352.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Josić Dragan, razrešen 28. 1. 1994;
direktorica Malnarič Frančeškin Maja, Bi-
lje, Polhov Gradec 23, imenovana 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995: 012
Živinoreja; 0121 Reja govedi, prireja mle-
ka; 013 Poljedelstvo, povezano z živinorejo
- mešano kmetijstvo; 020 Gozdarstvo in
gozdarske storitve; 151 Proizvodnja, prede-
lava in konzerviranje mesa in proizvodnja
mesnih izdelkov; 152 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 154 Proizvodnja rastlinskih in žival-
skih olj in maščob; 155 Predelava mleka in
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 174 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1772 Proizvod-
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nja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 191 Strojenje in
dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja le-
sene embalaže; 205 Proizvodnja drugih le-
senih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje 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; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 232 Proizvodnja naftnih de-
rivatov; 241 Proizvodnja osnovnih kemika-
lij; 2412 Proizvodnja barvil in pegmentov;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 242 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 244 Proizvodnja farmacevtskih su-
rovin in preparatov; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 246 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 334 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 335 Proizvodnja ur; 341 Proizvod-
nja motornih vozil; 343 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 351 Gradnja in popravilo la-
dij, čolnov; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 354 Proizvod-
nja motornih koles, koles in vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 364 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-

zil; 503 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; 50401 Tr-
govina 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; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5231 Dejavnost lekarn; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 551 Dejavnost hotelov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 554 Točenje pijač in napitkov;
601 Železniški promet; 602 Drug kopenski
promet; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 611 Pomorski promet;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 92623 Druge športne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-31382

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03463 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LINIJA BONETTI, projek-
tiranje in inženiring, d.o.o., Zrinjskega 6,
Ljubljana, sedež: Zrinjskega 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22387/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo firme ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873509
Firma: LINIJA BONETTI, projektira-

nje in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bonetti Borka in Bonetti

Slavko, oba iz Ljubljane, Zrinjskega 6, vsto-
pila 24. 3. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 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,
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plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Rg-31406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09442 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RENIWAX, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hruševska
cesta 80, Ljubljana, pod vložno št.
1/17718/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5604664
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Prošek Andreja, Ljublja-

na, Hruševska c. 80, vstop 27. 3. 1992, vlo-
žek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cerovšek Miran, Krško, Pijavško 23,
vstop 27. 3. 1992, vložek 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-31476

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06461 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO Z, podjetje za inže-
niring in projektiranje, d.o.o., Ljubljana,
Grampovčanova 57, sedež: Grampovča-
nova 57, Ljubljana, pod vložno št.
1/08805/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5423643
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zaviršek Zdravko, Ljublja-

na, Grampovčanova 57, vstop 19. 9. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31479

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06439 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa RADIO MARKO, d.o.o.,
Export-import in trgovina, Prešernova št.
37, Zagorje ob Savi, sedež: Prešernova
37, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/07102/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5380537
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Drnovšek Marko, Zagorje

ob Savi, Prešernova 37, vstop 16. 4. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06422 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa NORIS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in gostinstvo, Ljublja-
na, Aleševčeva 12, d.o.o., sedež: Aleševče-
va 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/07060/00
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.: 5368731
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelja: Orehar Vinko, Naklo,

Grogova ul. 5, vstop 14. 5. 1990, vložek
816.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šubic Drago, Naklo, Ul. Stanka Žagarja 23,
vstop 14. 5. 1990, vložek 816.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 0202
Gozdarske storitve; 201 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 454 Zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 55243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejavn-
soti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
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; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 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; 744 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-31489

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06396 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RELI, Podjetje za učenje
voznikov kandidatov B kat., avto servis,
gostinska dejavnost, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Savska cesta 3, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5462860
Osnovni kapital: 1,605.200 SIT
Ustanovitelj: Pitka Pero, Ljubljana, Rož-

na dolina c. IV/14, vstop 20. 12. 1990, vlo-
žek 1,605.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31490

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05666 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŽEMAR, Proizvodnja in
komercialno zastopstvo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Grajzerjeva 21 a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09500/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
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o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, dejavnosti in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5428025
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152, ha-

la 16
Osnovni kapital: 3,027.000 SIT
Ustanovitelj: Obradovič Željko, Ljublja-

na, Pot na Fužine 35, vstop 24. 9. 1990,
vložek 3,027.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se spremeni: v štiri-
najsti alinei/2 se črta beseda Jugoslavija in
se nadomesti z besedama “v državi”.

Dejavnost je odslej: proizvodnja tek-
stilnih izdelkov; proizvodnja galanterije;
komercialni posli pri uresničevanju funk-
cije prometa blaga in storitev; neomenjene
storitve na področju prometa – notranja in
mednarodna špedicija, posredništvo, komi-
sijski posli na področju prometa blaga in
prometa, posredovanje pri prometu nepre-
mičnin in premičnin, leasing in oddajanje
v najem računalniške opreme; zastopanje
domačih in tujih firm; računalniške stori-
tve s svetovanjem; inženiring – posredova-
nje pri gradnji gospodarskih in drugih ob-
jektov, organizacija in posredovanje pri po-
slih računalništva, proizvodnje tekstilnih
izdelkov in galanterije; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; knjigo-
vodske storitve, obdelava podatkov, tržno
svetovanje; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; storitve v cestnem prometu; trgovina
z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno iz vseh trgovskih strok;
trgovina z vozili, deli in priborom na debe-
lo in drobno, namizno založništvo; zuna-
njetrgovinski promet (uvoz in izvoz) v ok-
viru opravljanja dejavnosti trgovine na de-
belo in drobno z neživilskimi in živilskimi
proizvodi ter vozili, deli in priborom, pred-
vsem pa: izvoz in uvoz za lastne potrebe;
zastopanje tujih firm v državi in konsigna-
cijska prodaja blaga; izvoz in uvoz blaga
na podlagi pogodb o dolgoročni proizvod-
ni kooperaciji; posredovanje v prometu bla-
ga s tujino.

Rg-31592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04480 z dne 10. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TEAM STORITVE, Pod-
jetje za trgovino in storitve pri vzdrževa-
nju zgradb, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg
11, sedež: Preglov trg 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5574781
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Krulc Milan, Ljubljana, Le-

ninov trg 15, vstop 17. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05014 z dne 1. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VINPROM, podjetje za vi-
nogradništvo, kletarstvo, in čebelarstvo,
gradbene storitve, trgovino, gostinstvo,
prevoze in nadzor, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 129/a, Ljubljana, pod

vložno št. 1/23885/00 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.: 5783623
Osnovni kapital: 1,505.700 SIT
Ustanovitelja: Čeperlin Boštjan in Če-

perlin Smerke Barbara, oba iz Ljubljane,
Šmartinska 129/a, vstopila 16. 6. 1993, vlo-
žila po 752.850 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1995: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 01131 Vino-
gradništvo; 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7482 Pakira-
nje.

Rg-31610

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05650 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TRIME, transport, inženi-
ring, mehanizacija, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Hrvatski trg 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620406
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Mušič Dragica, Ljublja-

na, Kuzmičeva 5, vstop 16. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: prevozi bla-
ga, storitve in organizacija (inženiring v
cestnem tovornem prometu); trgovina na de-
belo in drobno v celoti, z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; poslovne storitve; za-
stopniški posli; organizacija in vodenje služ-
be za izposojanje vozil; posredovanje, za-
stopanje in komisijski posli v prometu blaga
in storitev in v prometu z nepremičninami;
inženiring na področju gradbeništva, ru-
darstva in kmetijstva, hidrogradnje, promet-
nic, komunikacijskih sistemov in vrtalno mi-
nerskih del; gradnja, rekonstrukcija, opravi-
la in investicijska dela na področju gradbe-
ništva; turistično posredovanje, storitve in
turistično svetovanje; navtični turizem; za-

stopanje in posredovanje pri nakupu in pro-
daji pomorskih plovil; storitve reklame in
ekonomske propagande; organizacija (inže-
niring) na področju tehničnih, poslovnih, fi-
nančnih, prometnih in marketinških stori-
tev; organiziranje menjalniških poslov; or-
ganizacija (inženiring) za prevoz blaga v
pomorskem prometu.

Rg-31643

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05837 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CLASS-I, d.o.o., Podjetje
za proizvodnjo, agencijske storitve na po-
dročju kulturno zabavne dejavnosti,
športne dejavnosti, trgovino živilskih pro-
izvodov, sedež: Dalmatinova 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02327/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5290325
Firma: CLASS I, d.o.o., podjetje za

agencijske storitve, proizvodnjo, trgovi-
no in zunanjo trgovino, Ljubljana

Skrajšana firma: CLASS I, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 156
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Aljančič Ernest, Grosuplje,

Prešernova 39, vstop 28. 9. 1989, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi in se sedaj v celoti
glasi: proizvodnja gotovih tekstilnih pro-
izvodov in sicer trikotažnih tkanin, pro-
izvodnja učil in fizkulturnih rekvizitov, pro-
daja otroških igrač, očal, ortopedskih pripo-
močkov, ščetk, kovinskih in gumijastih pe-
čatov; trgovina na debelo in drobno in sicer
zlasti: tobak, tekstil, konfekcija, obutev, us-
nje, usnjena galanterija, krzno, kovinsko in
elektrotehnično blago, kurivo in gradbeni
material, pohištvo, keramika, steklo in por-
celan, knjige, pisarniški material in pribor,
instrumenti in aparati za potrebe izobraže-
vanja, znanstvenega raziskovanja in pokli-
cno uporabo, izdelki za šport, lov in kampi-
ranje, izdelki, oprema in potrebščine, name-
njeni za osebno varstvo pri delu, civilno in
protipožarno varstvo ter splošno ljudsko
obrambo, izdelki domače in umetne obrti,
antikvitete, tehnična oprema in rezervni de-
li, orodje in potrebščine, reprodukcijski in
potrošni material za oskrbovanje proizvod-
nje in storitvenih dejavnosti ter komisijska
prodaja; trgovina na drobno z vozili, deli in
priborom; trgovina z nepremičninami; trgo-
vina na drobno in debelo živilskih proizvo-
dov; trgovina na drobno živilskih in neživil-
skih proizvodov: prodaja od vrat do vrat,
katalogna prodaja, prodaja po pošti, prodaja
za posebne prilike ob posebnih namenih;
komisijska prodaja, stojnična in potujoča
trgovina; komisionarski posli; leasing posli
z računalniki, avtomobili, glasbili, plovili,
športno opremo; posredovanje pri prodaji in
zamenjavi napremičnin; gostinstvo: hoteli,
moteli, turistična naselja s sezonskim po-
slovanjem, campi, prenočišča, gostilne, bi-
feji, catering-potujoči bifeji, planinski do-
movi, camp prikolice, gostinske storitve pre-
hrane, samopostrežne restavracije, organi-
ziranje večjih gostinskih prireditev, kavarne,
bari ipd.; izvajanje kulturno umetniške de-
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javnosti; agencijske, posredniške storitve pri
organiziranju in izvajanju glasbenih artistič-
nih in drugih estradnih programov; odrska
in glasbena dejavnost; organiziranje kon-
certov; organiziranje in izvajanje modnih
revij in razstav, sejmov, priprave sistemov
ter pultov za prodajo; lon posli s področja
lastne proizvodnje; rent a car; carinsko po-
slovanje; franšizing; joint venture posli pri
gradnji športnih objektov; organiziranje
športnih prireditev; turistično posredovanje
in sicer organizacija potovanj, izletov, ek-
skurzij in drugih turističnih aranžmajev, tu-
ristične agencije, posredovanje pri namesti-
tvi turistov v družbene in individualne ob-
jekte; poslovne storitve in sicer: prirejanje
sejmov in razstav, storitve s področja mar-
ketinga, posredništvo, komisijski posli, au-
diovizualne in grafične storitve s področja
reklame in ekonomske propagande ter gra-
fično izdajateljska dejavnost; hranilnica –
organiziranje hranilno-kreditnih poslov ter
posredovanje informacij; knjigovodske sto-
ritve, obdelava podatkov, biroji, zastopanje
(razen odvetništva); telesna kultura in šport
– organizacija društev in klubov profesio-
nalnega športa; avtokozmetika; avtopralni-
ca; igre na srečo brez delitve dobička na
igralnih avtomatih izven igralnic; organizi-
ranje zabavnih programov in zabavnih iger;
zunanja trgovina: izvoz in uvoz neživilskih
proizvodov; izvoz lastnih proizvodov; uvoz
reprodukcijskega materiala in surovin za
lastno proizvodnjo; posredovanje v ZT pro-
metu – reexport; mednarodni turizem; med-
narodne razstave s področja mode in kultur-
no umetniških dejavnosti; organiziranje
športnih prireditev; zastopanje tujih firm in
predstavljanje v prometu blaga in storitev
ter konsignacija v okviru svoje dejavnosti.

Rg-31662

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06846 z dne 26. 4. 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 uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336007
Osnovni kapital: 39,258.932 SIT
Ustanovitelji: Pintar Stanislav in Pintar

Aurelia, oba iz Ljubljane, Brilejeva 22, vsto-
pila 21. 12. 1989, vložila po 11,870 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata ter Diotec,
Elektronische Bauele., D-79423, Heiters-
heim GmbH, Kreutzmattenstrasse 2, vstop
15. 4. 1990, vložek 39,235.192 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 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.

Rg-31665

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07560 z dne 3. 5. 1995 pri
subjektu vpisa IMPERIA, inženiring in tr-
govina, d.o.o., Uršičev štradon 22, Ljub-
ljana, sedež: Uršičev štradon 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16919/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5592879
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medvešček Jože, Ljublja-

na, Uršičeva štradon 22, vstop 17. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31693

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08539 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KOPIRSERVIS, trgovsko
in servisno podjetje za biro opremo,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 43, sedež: Ce-
lovška 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/13955/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5544491
Osnovni kapital: 1,759.000 SIT
Ustanovitelja: Zorman Martina, vstop

23. 9. 1991 in Zorman Janez, vstop 24. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Rašiška ulica 3, vlo-
žila po 879.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-31700

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08651 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GTA, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Pot Draga Ja-
kopiča 18, sedež: Pot Draga Jakopiča 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5697409
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13.

Rg-31702

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08690 z dne 4. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26495/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5848784
Firma: SMELT INTAG, Zürich, po-

družnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 160
Ustanovitelj: Smelt Intag, Zürich, Stoc-

kerstrasse 62, vstop 28. 4. 1994, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Vital, Ljubljana, Na Jami 6,
imenovan 28. 4. 1994, kot direktor podruž-
nico zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5170 Druga trgovina na debelo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-31717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09345 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TICCOPI, Trgovina koo-
peracija in proizvodnja, d.o.o., Grosup-
lje, Ane Galetove 8, sedež: Ane Galetove
8, Grosuplje, pod vložno št. 1/04385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5318645
Osnovni kapital: 1,533.476 SIT
Ustanovitelji: Jeršin Janja, Grosuplje,

Ane Galetove 8, vstop 26. 12. 1989, vložek
751.567 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeršin Tanja, Grosuplje, Ane Galetove 8,
vstop 26. 12. 1989, vložek 11.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jeršin Anton, Gro-
suplje, Ane Galetove 8, vstop 16. 5. 1994,
vložek 770.909 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09428 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GLOBE, podjetje za med-
narodno trgovino, trženje in inženiring,
Ljubljana, d.o.o., Prijateljeva 19, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5396212
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrankar Mateja, Ljublja-

na, Prijateljeva ulica 19, vstop 12. 6. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Baričič Andrej, Ljubljana, Goriška
59, vstop 12. 6. 1990, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi de-
javnostmi: storitve prevoza blaga in potni-
kov; storitve kontrole kakovosti in količi-
ne blaga.

Naslednje dejavnosti se brišejo: storitve
mednarodnega prevoza blaga in potnikov;
druge storitve, ki so povezane z mednarod-
nim prevozom; gostinske in turistične stori-
tve; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; storitve kontrole kakovo-
sti in količine pri izvozu in uvozu blaga;
finančno inženirstvo.

Rg-31729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09430 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TOLEON, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Ribičičeva 25, se-
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dež: Ribičičeva 25, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5784409
Osnovni kapital: 2,158.948 SIT
Ustanovitelja: Korošec Vidomir, Ljub-

ljana, Ribičičeva 25, vstop 27. 5. 1993, vlo-
žek 1,079.474 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Prebil Irena, Brezovica pri Ljubljani,
Tržaška 489, vstop 27. 5. 1993, vložek
1,079.474 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31741

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10100 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AJM, podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Skopska 8, sedež: Skopska 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21688/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5742439
Firma:  MANFREDA  &  PARTNER,

Podjetje za inženiring, proizvodnjo in tr-
govino, d.n.o., Skopska 8, Ljubljana

Skrajšana firma: MANFREDA & PART-
NER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Manfreda Andrej, Ljub-
ljana, Skopska 8, vstop 15. 2. 1993, vložek
57.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Čenčur Marko, Ljublja-
na, Celovška 128, vstop 30. 5. 1994, vložek
57.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Manfreda Andrej, razrešen 30. 5. 1994
in imenovan za zastopnika, ki je po poseb-
nem sporazumu družbenikov pooblaščen za
zastopanje in predstavljanje družbe nav-
zven, do tretjih oseb; zastopnik Čenčur Mar-
ko, imenovan 30. 5. 1994 je kot zastopnik
družbe pooblaščen istočasno po sporazumu
obeh družbenikov pri poslovanju s tretjimi
osebami za zastopanje z omejitvijo.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 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.; 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; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 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.; 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; 2121 Proizvodnja
valovitega 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; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
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; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 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
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin, 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih

izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 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; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3621 Ko-
vanje kovancev in medalj; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4010 Proizvodnja in di-
stribucija elektrike; 4020 Proizvodnja pli-
na; distribucija plinastih goriv po plinovod-
ni mreži; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, 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
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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; 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 živi-
li, 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
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
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; 5232 Trgovina na drob-
no 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 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); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 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; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke 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; 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;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpad-
ki; 90005 Druge storitve javne higiene; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.
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Rg-31742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10237 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KOSOBRIN, trgovina s se-
meni na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, Vodnikova 89, sedež: Vodnikova
89, Ljubljana, pod vložno št. 1/04070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5320143
Osnovni kapital: 4,493.000 SIT
Ustanovitelja: Valušnik Matjaž, Ljublja-

na, Pretnarjeva 1, vstop 25. 1. 1990, vložek
2,246.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Premrl Stane, Ljubljana, Viška 69, vstop
25. 1. 1990, vložek 2,246.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-31752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10605 z dne 12. 7. 1995 pri
subjetku vpisa MDM 2000, Podjetje za
proizvodnjo, marketing in zastopanje,
d.o.o., Petkova 43, Ljubljana, sedež: Pet-
kova 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/12570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503167
Osnovni kapital: 1,689.530,30 SIT
Ustanovitelji: Kozamurnik Milan, Ljub-

ljana, Petkova 43, vstop 5. 3. 1991, vložek
1,032.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Dragan, Ljubljana, Petkova 42, vstop
5. 3. 1991, vložek 118.690,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grabljevec Marko,
Ljubljana, Cesta 24. junija 72a, vstop 5. 3.
1991, vložek 538.319,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: kooperacija;
oprema za šport in rekreacijo v celoti; tek-
stil in konfekcija ter usnjeni izdelki – v
celoti; uvoz in izvoz naslednjih izdelkov:
oprema za šport in rekreacijo v celoti, tek-
stil in konfekcija ter usnjeni izdelki v celoti;
zastopanje tujih firm; posredovanje v zuna-
njetrgovinskem poslovanju; ostala občasna
spremljajoča dejavnost (servis ipd.).

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
strojev, kovinskih in gumijastih delov ter
delov iz drugih materialov; marketing, trže-
nje in nabava; projektiranje naprav in opre-
me za proizvodnjo; zastopanje, svetovanje
in posredovanje pri prodaji; trgovina na de-
belo in drobno v skladu z nomenklaturo
trgovinskih strok; gumijasti izdelki, izdelki
iz kavčuka in plastičnih mas v celoti; kovin-
ski in železarski izdeli v celoti; valjani in
vlečeni izdelki črne in barvne metalurgije v
celoti; elektrotehnični in elektronski apara-
ti, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli in
potrebščine v celoti; elektrotehnični stroji,
naprave, oprema in elektrotehnični material
ter svetilna telesa v celoti; gradbeni, sani-
tarni, instalacijski in ogrevalni material v
celoti; keramika, steklo in porcelan ter pla-
stični izdelki za gospodinjstvo in druge po-
trebe v celoti; fotografski in kinematograf-
ski aparati, instrumenti in aparati za potrebe
izobraževanja v celoti; izdelki, oprema in
potrebščine namenjene za osebno varnost

pri delu, civilno in protipožarno zaščito ter
SLO v celoti; motorna vozila, deli in po-
trebščine – v celoti; oprema za šport in re-
kreacijo v celoti; tekstil in konfekcija ter
usnjeni izdelki v celoti; sekundarne surovi-
ne v celoti; tehnična oprema in rezervni de-
li, orodja in potrebščine, reprodukcijski in
potrošni material za oskrbovanje proizvod-
nje, obrti, infrastrukturnih in storitvenih de-
javnosti v celoti; uvoz in izvoz naslednjih
izdelkov: gumijasti izdelki, izdelki iz kav-
čuka in plastičnih mas v celoti; kovinski in
železarski izdelki v celoti; valjani in vlečeni
izdelki črne in barvne metalurgije v celoti;
elektrotehnični in elektronski aparati, radij-
ski in TV sprejemniki, stroji, deli in po-
trebščine v celoti; elektrotehnični stroji, na-
prave, oprema in elektrotehnični material
ter svetilna telesa v celoti; gradbeni, sani-
tarni, instalacijski in ogrevalni material v
celoti; keramika, steklo in porcelan ter pla-
stični izdelki za gospodinjstvo in druge po-
trebe v celoti; fotografski in kinematograf-
ski aparati, instrumenti in aparati za potrebe
izobraževanja v celoti; izdelki, oprema in
potrebščine namenjene za osebno varnost
pri delu, civilno in protipožarno zaščito ter
SLO v celoti; motorna vozila, deli in po-
trebščine v celoti; oprema za šport in re-
kreacijo v celoti; tekstil in konfekcija ter
usnjeni izdelki v celoti; sekundarne surovi-
ne v celoti; tehnična oprema in rezervni de-
li, orodja in potrebščine, reprodukcijski in
potrošni material za oskrbovanje proizvod-
nje, obrti, infastrukturnih in storitvenih de-
javnosti v celoti; zastopanje tujih firm; po-
sredovanje v zunanjetrgovinskem poslova-
nju; kooperacija; finančne storitve; uprav-
ljanje in ostale storitve na tem področju;
ostala občasna spremljajoča dejavnost (ser-
vis itd.); leasing.

Rg-31755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10614 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELAM, d.o.o., Cerknica,
podjetje za trgovino in storitve, Cesta 4.
maja 61, Cerknica, sedež: Cesta 4. maja
61, Cerknica, pod vložno št. 1/24472/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5802997
Osnovni kapital: 1,618.122 SIT
Ustanovitelja: Mele Zvonko, Cerknica,

Cesta 4. maja n.h., vstop 7. 7. 1993, vložek
809.061 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malc Jože, Cerknica, Notranjska cesta 51,
vstop 7. 7. 1993, vložek 809.061 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: vodenje poslovnih knjig; fotokopi-
ranje; poslovne storitve; zastopstvo; kata-
loška prodaja; prodaja zunaj prodajnega pro-
stora; franšizing za trgovino na drobno na-
slednjih trgovskih strok: knjige in
muzikalije; starine in umetniška dela; pisar-
niški material, papir, pisalne in šolske po-
trebščine; galanterijsko in bazarsko blago
ter igrače; fotografski in optični aparati, in-
strumenti in pribor; parfumerijsko in koz-
metično blago, od tega: kozmetični, sanitar-
ni in kemični izdelki in preparati (toaletna

in medicinska mila, paste in preparati za
nego zob, milo in preparati za britje, parfu-
mi, toaletne in dišavne vode, kozmetične
kreme, olja, losioni, preparati za lase, pre-
parati za manikiranje in pedikiranje, prepa-
rati za ustnice in rdečila, dezodoransi, depi-
latorji, puder in druge potrebščine za oseb-
no nego in vzdrževanje higiene), pincete,
navijalke, glavniki, lasne sponke, zobne kr-
tačke, krtačke za lase, roke in obleko, gobe,
pudernice, škatle za milo in čopiče, čaše za
kopalnice, pribor za parfumerijo in masažo;
izdelki domače in umetne obrti; steklo, por-
celan in keramika, razen ravnega stekla; fi-
latelija in filatelistične potrebščine; vrvar-
sko blago, konopljeni in jutovi izdelki; obu-
tev, od tega le šolski copati; ure in izdelki iz
dragih kovin; cvetje – le umetno izdelano;
tekstil in kratko blago, pletenine in konfek-
cija od tega: tkani končni tekstilni izdelki
(brisače), tekstilna konfekcija, obleke, gum-
bi in zaponke, tekstilna galanterija (dežniki,
kravate, robci, pozamenterija, čipke, naram-
nice, pasovi itd.), žemperji, puloverji, šali,
rokavice, konfekcija iz metrskega blaga in
plastičnih snovi (namizni prti); barve, laki,
kemikalije in potrebščine, od tega: pleskar-
ske in slikarske potrebščine; pohištvo, od
tega: pisarniško in šolsko pohištvo; tobačni
izdelki, vžigalice in pribor; razpečevanje ča-
snikov in periodike; razširjanje tujega tiska,
kakor sledi: periodične publikacije (časniki
in drugi listi, revije in podobno), druge pub-
likacije (knjige, brošure, spisi, katalogi,
prospekti, lepaki, letaki, zemljevidi, risbe z
besedilom ali brez, glasbene note z besedi-
lom ali pojasnilom) ter druge podobne reči,
ki so natisnjene ali kako drugače razmnože-
ne v tujini, kakor tudi reči, ki so natisnjene
ali kako drugače razmnožene v Sloveniji po
tujem izdajatelju – diplomatska predstav-
ništva – ali po njegovem nalogu oziroma na
njegov račun; elektrotehnični in elektronski
aparati, radijski in TV sprejemniki, strojni
deli in potrebščine, od tega: radijski in TV
sprejemniki in elektroakustični aparati in
naprave (televizijski sprejemniki in tonski
radiodifuzni sprejemniki, HI-FI naprave,
magnetofoni, naprave in sistemi za ozvoče-
nje, diktafoni in audio ter video naprave,
stereo rekorderji, video rekorderji, iskalci
kanalov in podobno, antene in antenski si-
stemi in potrebščine, glasbene skrinje, tran-
skonventorji), komunikacijski aparati in na-
prave: telefonski aparati, telegrafski apara-
ti, telefonske centrale, radiokomunikacijske
naprave, naprave za prenos podatkov, kakor
tudi kablovske potrebščine in oprema za te
naprave, interfoni), elektronski in računal-
niški aparati, potrebščine in potrošni mate-
rial ter deli (procesorji, kalkulatorji, obra-
čunski avtomati, terminali, spomini, vhod-
no-izhodne naprave, naprave za pripravo po-
datkov in softwara za ter naprave in drugo);
ter rezervni deli, potrebščine in orodje za
navedene aparate, stroje in naprave v tej
stroki.

Rg-31758

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10725 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa EMB-TRGOVINA, import-
export, d.o.o., Vodice, Lebarška pot 19,
sedež: Lebarška pot 19, Vodice, pod vlož-
no št. 1/17119/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5593514
Firma: EMB-TRGOVINA ČEH, d.n.o.,

import-export, Vodice
Skrajšana firma: EMB-TRGOVINA,

d.n.o. ČEH, Vodice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Čeh Vlasta in Čeh Bogo-

mir, oba iz Vodic, Lebarška pot 19, vstopila
8. 3. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-31764

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10764 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DUAL LM, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Zagorje, Pečar-
jeva 21, sedež: Pečarjeva 21, Zagorje, pod
vložno št. 1/21837/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5736145
Osnovni kapital: 1,994.091,70 SIT
Ustanoviteljica: Lebeničnik Marjeta, Za-

gorje, Pečarjeva 21, vstop 15. 3. 1993, vlo-
žek 1,994.091,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31767

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10792 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SENO, Trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dolenj-
ska 45 f, sedež: Dolenjska 45 f, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22836/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5768373
Osnovni kapital: 1,604.718,10 SIT
Ustanovitelja: Osmičević Dragica, vlo-

žek 802.961,10 SIT in Osmičević Senad,
vložek 801.750 SIT, oba iz ljubljane, Do-
lenjska 45 f, vstopila 25. 2. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-31771

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10805 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa WOLFY, plesni studio,
Ljubljana, Stegne 21c, d.o.o., sedež:
Stegne 21c, Ljubljana, pod vložno št.
1/17932/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5641284
Osnovni kapital: 1,810.000 SIT
Ustanovitelja: Miranovič Dragan, Zgor-

nje Gorje, Podhom 1, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 905.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gorjup Damjan, Ljubljana, Mala vas 5,
vstop 10. 5. 1994, vložek 905.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31821

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04817 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IMP, Strojno kovinska in-
dustrijska proizvodnja, p.o., Ljubljana,

sedež: Celovška 479, Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/05045/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5078148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pinterič Jožef, razrešen 30. 11.
1994; zastopnik Horvat Jože, dipl. ing. ime-
novan 1. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-31835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12299 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CLEAN, Podjetje za čišče-
nje poslovnih prostorov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska c. 152, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05095/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5497272
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lajkovič Janez, Ljubljana,

Kvedrova 5, vstop 16. 5. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lajkovič Jožef, izstop 15. 6. 1994.

Rg-31843

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03059 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpista STROKA, finančni in ra-
čunovodski inženiring, komercialni posli,
zunanja trgovina, tehnične in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 55,
sedež: Pod hribom 55, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16663/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, pripojitev podjetja
FRING d.o.o., Medvode, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, firme, sede-
ža, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5645328
Firma: STROKA, finančni in računo-

vodski inženiring, komercialni posli, zu-
nanja trgovina, tehnične in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Celovška 280

Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelji: Selman Kiš Rifa, Vrhnika,

Ljubljanska 2, vstop 25. 3. 1992, vložek
402.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrankar Darinka, Ljubljana, Ulica bratov
Miklič 12, vstop 21. 4. 1992, vložek 402.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Orel Jana,
Medvode, Ulica k studencu 4, vstop 25. 3.
1992, vložek 402.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lesjak Zorka, Medvode, Žontar-
jeva 13, vstop 25. 3. 1992, vložek 402.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Orel Jana, imenovana 8. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Lesjak Zorka, imenovana 8. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktorica Vran-
kar Darinka, imenovana 8. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-

belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7723 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31845

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09918 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ROSTROJ RAKEK, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in storitve, sedež:
Pod Tičnico 4, Rakek, pod vložno št.
1/18607/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in spre-
membo osnovnega kapitala družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5821908
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Roman, Rakek, Ce-

sta pod Tičnico 4, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,581.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: kovinsko predelo-
valna dejavnost: proizvodnja kovinskega re-
produkcijskega materiala, proizvodnja ko-
vinskega instalacijskega materiala, pro-
izvodnja orodja, proizvodnja žičnikov, ko-
vic, vijakov in drugega žičnega blaga,
proizvodnja drugega kovinskega reproduk-
cijskega materiala, proizvodnja kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij, strojna indu-
strija, proizvodnja strojev in naprav (brez
električnih in kmetijskih), proizvodnja stro-
jev za obdelavo kovin in lesa, proizvodnja
drugih strojev in naprav (brez električnih in
kmetijskih), proizvodnja kmetijskih strojev,
proizvodnja prometnih sredstev (brez ladje-
delništva), proizvodnja delov in pribora za
motorna vozila; instalacijska in zaključna
dela v gradbeništvu, napeljava in popravila
gradbenih instalacij; prevoz blaga v cest-
nem prometu; trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na debelo in drobno
in v tranzitu; obrtne storitve in popravila;
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izdelava in popravilo kovinskih izdelkov,
izdelava raznovrstnih kovinskih izdelkov,
storitve kovinskopredelovalne obrti gospo-
dinjstvom, druge storitve kovinskopredelo-
valne obrti; projektiranje in sorodne tehnič-
ne storitve, projektiranje gradbenih objek-
tov, drugo projektiranje; proizvodnja in pro-
daja izdelkov iz stekla; proizvodnja in
prodaja vitraža.

Rg-31863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16899 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa Slovenske železnice – Že-
lezniško invalidsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 11, sedež: Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/25017/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, člane nadzornega sveta, spremem-
bo pooblastil zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koleša Jože, razrešen 7. 12. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja družbe, ki
brez soglasja nadzornega sveta ne more
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ali drugih sred-
stev, če to ni opredeljeno v letnem progra-
mu dela; sklepanje pogodb in najemanje po-
sojila ali kreditov, ki presegajo znesek to-
larske protivrednosti 100.000 DEM, kakor
tudi dajanje takih posojil ali poroštev; dolo-
čanje splošnih pogojev poslovanja; podelje-
vanje prokure; imenovanje delavcev s po-
sebnimi pooblastili; imenovanje in razreše-
vanje revizorjev poslovanja; spreminjanje
notranje organizacije družbe.

Člani nadzornega sveta: Hočevar Franc,
dipl. oec., Vukič Mirjana, Fon Elizabeta in
Puš Iztok, vsi vstopili 7. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-31868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18745 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa RESTRA, podjetje za revi-
zijo, storitve in računovodstvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18317/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5605512
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Vesna, Domžale,

Bevkova 4; Majič Bojan, Ljubljana, Jamova
32; Kraševec Anton, Vrhnika, Lošca 38; Ko-
vačič Tina, Ljubljana, Clevelandska 21; Ko-
lar Milojka; Logatec, Vodovodna 6 a; Fur-
lan Zvonka, Ljubljana, Šišenska 2; Podbor-
šek Brane, Vodice, Utik 92, vstop 16. 4.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Habjan Bogdan, Grosuplje,
Pod gozdom 3/22; Oštir Stojan, Logatec,
Prešernova 2; Petrič Simon, Škofja Loka,
Podlubnik 161; Škof Marija, Šmartno pod
Šmarno goro, Pirniče 47/b; Zrnec-Hribar
Milena, Ljubljana, Dolenjska c. 159; Kričej
Bojan, Ljubljana, Cesta na Brod 18; Lebe-
ničnik Helena, Ljubljana, Cesta Ceneta Štu-
parja 106; Mlinarič Stane, Ljubljana, Be-
zenškova 25; Štrajn Stanko, Domžale, Velj-
ka Vlahoviča 2; Zaviršek-Koščak Dragica,
Ljubljana, Pokljukarjeva 4; Antloga Valeri-
ja, Ljubljana, Jakčeva 5; Berdnik Fani, Ljub-
ljana, Sattnerjeva 4; Brečko Terezija, Ljub-
ljana, Petkova 52; Dautovič Helena, Ljub-
ljana, Marka Šlajmerja 34/2; Debeljak Mar-
jana, Ljubljana, Graizerjeva 22; Gomizelj
Vida, Ljubljana, Ilirska 6; Javor Sonja, Ljub-
ljana, Medno 64a; Kapušin Lidija, Ljublja-
na, Kozinova 1; Knol Marija, Ljubljana, Bri-
lejeva 7; Kokalj Aleš, Dol pri Ljubljani,
Senožeti 11; Križnik Metka, Ljubljana, To-
varniška 2; Lesjak Staša, Ljubljana, Polje c.
II/12; Pate Alenka, Ljubljana, Levčeva 8;
Pogačar Marija, Ljubljana, Ob potoku 20;
Puhalo Erika, Ljubljana, Gorazdova 17; Še-
me Danica, Ljubljana, Hubadova 6; Švara
Zoran, Ljubljana, Trnovska 6; Urh Danije-

la, Ljubljana, Kremžarjeva 22; Voljč Mari-
ja, Vrhnika, Storžev grič 5; Žgur Branko,
Ljubljana, Linhartova 17; Žumer Zdena; Tr-
zin, Prešernova 29, vsi izstopili 20. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podboršek Brane, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Kolar Milojka, razrešena 20. 5. 1994.

Rg-31874

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20284 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOMPAS HERTZ RENT
A CAR, d. d., Ljubljana, sedež: Celovška
206, Ljubljana, pod vložno št. 1/04419/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5004551.

Rg-31896

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09817 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOMAT, d.o.o., Ljub-
ljana – trgovina, storitve, Mestni trg 7/II,
Ljubljana, sedež: Mestni trg 7/II, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5536278
Osnovni kapital: 1,601.323 SIT
Ustanovitelja: Stojanovič Milorad, Ljub-

ljana, Plešičeva 39, vstop 24. 3. 1994, vlo-
žek 816.675 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Podjetje za FIT varovanje Ljubljana Cen-
ter, Mestni trg 7/II, Ljubljana, vstop 25. 9.
1991, vložek 784.648 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-31904

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13610 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES SMP,
družba za mednarodno posredovanje bla-
ga, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22,
sedež: Dunajska cesta 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13567/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526647
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1995:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
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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, specializiano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi 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 drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-31916

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18751 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IBK, INDUSTRIJA BE-
TONSKIH KONSTRUKCIJ, d.o.o., Ljub-
ljana, Vojkova cesta 90, sedež: Vojkova
cesta 90, Ljubljana, pod vložno št.
1/10761/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5459982
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste Tehnika, Obnova, d.d., Ljub-

ljana, Slovenska 56, vstop 21. 12. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-31957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04695 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Rudarsko gradbena dejav-
nost, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 4/b,
Trbovlje, sedež: Trg revolucije 4/b, Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/12843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, pooblastil zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti, člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5166578
Firma:  Rudarska  gradbena  družba,

d.d.
Skrajšana firma: RGD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 249,479.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va ul. 28, vstop 19. 5. 1995, vložek
249,479.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; DO RGD Trbovlje, TOZD RIG Trbovlje,
izstop 19. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koritnik Janko, razrešen 19. 5. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Podkrajšek Pe-
ter, Malovrh Metod, Zajc Franc, Jesenšek
Boris, Železnik Silvester in Šketako Av-
gust, vsi vstopili 19. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:
1010 Pridobivanje črnega premoga; 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
1320 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve rude; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 7134
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Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-32392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04111 z dne 12. 1. 1995 pri
subjektu vpisa GLOBEX, podjetje za trže-
nje, turizem in svetovanje, d.o.o., sedež:
Bevkova 11, Domžale, pod vložno št.
1/07306/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, pri-
pojitev družbe s firmo N.T.C. d.o.o., Dom-
žale, spremembo ustanoviteljev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5388228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tičar Marija, Domžale,

Bevkova 11, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tičar Matjaž, Ljubljana, Hranilniška 3,
vstop 25. 4. 1994, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: svetovanje na po-
dročju zunanje in notranje trgovine; sveto-
vanje na področju financ, organizacije in
vodenja; komercialni posli pri realizaciji
funkcije prometa blaga in storitev; posredo-
vanje in opravljanje turističnih storitev,
vključno z: organizacijo in izvedbo turistič-
nih potovanj in izletov, organiziranjem pri-
dobivanja potnih listin in posredovanje pri
pridobivanju ostalih potovalnih dovoljenj,
organizacijo in prodajo vstopnic za kultur-
ne, športne in druge prireditve; posredova-
nje v prodaji gostinskih in drugih uslug;
storitve reklame in ekonomske propagande;
posredovanje v prometu blaga in storitev,
agencijski in komisionarski posli, doma in v
tujini; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi izdelki iz vseh trgov-
skih strok, zastopanje tujih firm doma in v
tujini; izvoz in uvoz blaga iz vseh oddelkov
carinske tarife; marketing in organizacijski
inženiring; finančni inženiring, organizaci-
je in izvajanje finančnih poslov; gostinske
usluge; leasing raznih strojev, opreme in
vozil.

Rg-32394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05677 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ELEX, Podjetje za izvoz,
prodajo in servisne usluge, medicinske in
druge elektronske opreme in inženiring,
d.o.o., Ljubljana Šentvid, Prušnikova 78,
sedež: Prušnikova 78, Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/04015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5320135
Firma: SANREX, Podjetje za uvoz, iz-

voz, prodajo in servisne usluge medicin-
ske in druge elektronske opreme in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Mucherjeva 9
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlovič Milan, Ljublja-

na, Močnikova 8, vstop 20. 12. 1989, vlo-

žek 830.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Remškar Stanislav, Ljubljana, Zgornje
Pirniče št. 118, vstop 6. 5. 1994, vložek
830.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
zastopnik Remškar Stanislav, imenovan
6. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorja.

Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
uvoz, izvoz, inženiring, servisne usluge, za-
stopanje in posredništvo v prodaji na debelo:
medicinskih aparatov in naprav in rezervnih
delov zanje; potrošnega materiala za bolnice;
Hi-Fi, TV in video aparatov in rezervnih delov
zanje; gospodinjskih aparatov in rezervnih
delov zanje; elektronskih varnostnih naprav,
telefonije in rezervnih delov zanje; raču-
nalnikov, kalkulatorjev in rezervnih delov
zanje; orodja; svetil; merilnih instrumentov in
rezervnih delov zanje; uvoz, izvoz, zastopanje
in posredništvo v prodaji na debelo s področja
usnjene galanterije in konfekcije; sestavljanje
elektronskih naprav in elektronskih ur.

Podjetje odslej opravlja naslednje dejav-
nosti: uvoz, izvoz, inženiring, servisne usluge,
zastopanje in posredništvo v prodaji na debelo:
medicinskih aparatov in naprav in rezervnih
delov zanje; potrošnega materiala za bolnice;
Hi-Fi, TV in video aparatov in rezervnih delov
zanje; gospodinjskih aparatov in rezervnih
delov zanje; elektronskih varnostnih naprav,
telefonije in rezervnih delov zanje; računal-
nikov, kalkulatorjev in rezervnih delov zanje;
orodja; svetil; merilnih instrumentov in re-
zervnih delov zanje; uvoz, izvoz, zastopanje
in posredništvo v prodaji na debelo s področja
usnjene galanterije, kovinske galanterije, ko-
vino plastike in konfekcije; sestavljanje elek-
tronskih naprav; gostinske storitve.

Rg-32397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10141 z dne 23. 1. 1996 pod
št. vložka 1/20116/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča prenehanje družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HERTA, Podjetje za trgovino
in storitve, Tavčarjeva 3, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Prinčič Tamida, Ljubljana,

Za gasilskim domom 7, izstop 30. 5. 1994,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prinčič Tamida, razrešena 30. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku; iz-
bris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku. Obveznosti plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
ustanovitelj in edini družabnik Tamida Prin-
čič.

Rg-32398

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10222 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LODA, inženiring, d.o.o.,
Krakovski nasip 10, Ljubljana, Krakov-
ski nasip 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/02953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5422906
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Pintar Marjan, izstop

13. 5. 1994; Logar Silva, Ljubljana, Trnov-
ski pristan 10, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Logar Silva, razrešena 13. 5. 1994 in
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja; direktor Pin-
tar Marjan, razrešen 13. 5. 1994.

Rg-32407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13737 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAGL, podjetje za organi-
zacijo, informatiko, proizvodnjo in trže-
nje, d.o.o., Ljubljana, Šaranovičeva 13,
sedež: Šaranovičeva 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09831/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti, spremembo osnovnega kapitala, ustano-
viteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5437709
Osnovni kapital: 1,538.600 SIT
Ustanovitelja: Freyer Rok, Grosuplje,

Prešernova 13, vstop 15. 11. 1990, vložek
770.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Freyer Marta, Grosuplje, Prešernova 13,
vstop 25. 5. 1994, vložek 768.300 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 511 Posredništvo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi progami; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-32418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15631 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa POSEST, podjetje za trže-
nje in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gosposvetska 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5517567
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marušič Darko, razrešen 30. 11.
1994; zastopnica Kovačič Irena, Medvode,
Bogatajeva 12, imenovana 21. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.
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Rg-32426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16411 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PLETILJSKI STUDIO
REMS, Modno pletiljstvo, d.o.o., Zikova
10, Kamnik, sedež: Zikova 10, Kamnik,
pod vložno št. 1/15136/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5565391
Osnovni kapital: 1,521.703 SIT
Ustanovitelja: Rems Jelka, Kamnik, Zi-

kova 10, vstop 15. 1. 1992, vložek 803.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rems Mi-
ro, Kamnik, Zikova 10, vstop 19. 12. 1994,
vložek 718.703 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1995: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-32430

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16697 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AGENCIJA CEKIN, Pod-
jetje za zastopanje in posredovanje za-
varovanj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Polje
c. X/4, Ljubljana, pod vložno št.
1/16405/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala, spremembo sedeža, družbenikov,
uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5575419
Sedež: Ljubljana, Cesta v Kleče 14
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Sopčič Anica, Ljubljana,

Polje c. X/4, vstop 18. 2. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sopčič Roman, Ljubljana-Polje, Polje c.
X/4, vstop 13. 12. 1994, vložek 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sopčič Roman, imenovan 13. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga zava-
rovanja, razen življenjskega.

Rg-32443

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17095 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNOTRG, Proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Grosuplje,
Pod gozdom c. IV/15, Grosuplje, sedež:
Pod gozdom c. IV/15, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/04733/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5378451
Firma: TEHNOTRG, Proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: TEHNOTRG, d.o.o.

Grosuplje

Osnovni kapital: 1,594.000 SIT
Ustanovitelja: Vrhovc Jože in Vrhovc

Jožica, oba iz Grosuplja, Pod gozdom c.
IV/15, vstopila 3. 1. 1990, vložila po
797.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52473 Dejavnost
papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Rg-32447

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17153 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa NUPIS, nabava, uvoz, iz-
voz, prodaja na notranjem in zunanjem
trgu, sitotisk, razmnoževanje, gostinstvo,
marketing, d.o.o., Trzin, Prešernova 5,
Mengeš, sedež: Prešernova 5, Mengeš, pod
vložno št. 1/12334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme, družbenikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580277
Firma: NUPIS, podjetje za trgovino,

storitve in proizvodnjo, d.o.o., Trzin, Pre-
šernova 5, Mengeš

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Glavica Gabrijel, Mengeš,

Prešernova 5, vstop 28. 3. 1991, vložek

1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gominšek Boris, izstop 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezrvni-
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 rezevnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 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-
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mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, 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
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi 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.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-32449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17271 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LIGNUM, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova
53, Ljubljana, pod vložno št. 1/21675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5728878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Volker Thun-Hohenstein, razrešen
16. 12. 1994; direktorica Obreza Sabina, Ra-
kek, Vodovodna pot 33, imenovana 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-32450

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17274 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MIŠKA, podjetje za izo-
braževanje, inženiring, storitve in usluge,
zastopanje in posredovanje blaga in sto-
ritev..., d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška
23, sedež: Kamnogoriška c. 23, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14011/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539927
Firma: MIŠKA, podjetje za izobraže-

vanje, inženiring, storitve in usluge, za-
stopanje in posredovanje blaga in stori-
tev v notranji in zunanji ... Ljubljana,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gorjup Darko, Ljubljana,

C. Ceneta Štuparja 23, vstop 24. 10. 1991,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gruden Boštjan, Ljubljana, Kamno-
goriška 23, vstop 24. 10. 1991, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Gruden Vlado, Ljubljana, Smrtnikova 4,
vstop 24. 10. 1991, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih 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 za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 300 Proizvodnja pisar-
niških strojev in računalnikov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 311 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
314 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka; 331 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen op.;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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 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
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; 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; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi 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; 524772 Trgovina na drobno s časopi-
si, 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; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno 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; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 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; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-32454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17320 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNISTAR ZASTOPSTVA,
Podjetje za računalniški inženiring, d.o.o.,
Letališka 33, Ljubljana, sedež: Letališka
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/21312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
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firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5715741
Firma: UNISTAR ZASTOPSTVA, Po-

djetje za računalniški inženiring, d.o.o.,
Slomškova 27-29, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slomškova 27-29
Osnovni kapital: 1,500.435 SIT
Ustanovitelj: Unistar, d.o.o., Ljubljana,

Slomškova 27-29, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,500.435 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 611 Pomorski promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 671 Pomožne dejavnosti v
finančnem posredništvu, razen zavaroval-
ništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-32456

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17877 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MI - GR, avtoservis, trgo-
vina, frizerstvo, d.o.o., Nožice, Grašičeva
12, Radomlje, Grašičeva 12, Radom-
lje-Nožice, pod vložno št. 1/16660/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. s
temile podatki:

Matična št.: 5613078
Firma: MI - GR, Grašič, avtoservis, tr-

govina, frizerstvo, k.d., Nožice, Radomlje
Skrajšana firma: MI - GR, Grašič, k.d.,

Nožice
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Grašič Mihael, vstop 23. 3.

1992, vložek 8.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Grašič Zla-
ta, vstop 8. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Grašič Barbara,
vstop 8. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; vsi iz Radomelj, Gra-
šičeva 12.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja 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; 283 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2840 kovanje,
siskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-

la; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin, 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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;
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; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,

začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
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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.;
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-
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; 5512 Dejavnost
hotelov 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 storitvene prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški 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;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-32460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18414 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SELCO, finančne, tehnične
in poslovne storitve, d.o.o., Dragomer, se-
dež: Ljubljanska 10, Dragomer, pod vlož-
no št. 1/18591/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5659264
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanoviteljici: Seliškar Damijana Moj-

ca in Seliškar Mateja, obe iz Dragomerja,
Ljubljanska 10, vstopili 7. 4. 1992, vložili
po 804.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-32471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04896 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VR6, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Novo
Polje c. XI/10 a, Ljubljana, pod vložno št.
1/22462/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5745292
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 81
Ustanovitelj: Prešeren Friderik, Ljublja-

na-Polje, Novo Polje c. XI/10 a, vstop 14. 2.
1994, vložek 1,667.475 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hren Gregor, izstop 10. 10.
1995.

Rg-32472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04992 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EuroComputer Systems, in-
formacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., sedež: Vojkova 50, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5461294
Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 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; 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; 5121 Trgovina na
debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-

snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5621
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-32477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00050 z dne 16. 1. 1996 pri
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subjektu vpisa AVTOLINE, trgovina in
servis, d.o.o., Tržaška 135, Ljubljana, se-
dež: Tržaška 135, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27220/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5908469
Firma: AVTOLINE RENAULT – VOL-

VO, Trgovina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOLINE RE-

NAULT – VOLVO, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lakovič Darko, razrešen 18. 12.
1995; zastopnik Miklavčič Jože, Borovnica,
Laze pri Borovnici št. 12, imenovan 19. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Rg-32478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00055 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BIO STANDARD E 92,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, za-
stopstva, ingeenering in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., sedež: Medno 59, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06106/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5351103
Firma: MARVES, podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo, zastopstva, storitve, fi-
nance, consulting, inženiring, zavarova-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: MARVES, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Glavarjeva 10
Ustanovitelji: Stančin Ivan, Ljubljana,

Glavarjeva 10, vstop 10. 12. 1989, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stančin Marko, Možina Karmen, Možina
Damjan, Preskar Janez, Stančin Nevenka,
vsi izstopili 27. 12. 1995; Bauer Marjana,
Medvode, Barletova 19, vstop 10. 12. 1989,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Govert Cornelis Van Vessem, TW
Zevenhuizen, De Esdoorn 32, vstop 27. 12.
1995, vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Govert Cornelis Van Vessem, imenovan
27. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Bauer Marjana, imenovana
10. 12. 1989, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja; direktor Stančin
Ivan, razrešen 26. 12. 1995; zastopnica
Stančin Marija, razrešena 26. 12. 1995.

Rg-32480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00070 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931509
Firma: BRISTOL MYERS SQUIBB,

trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: BRISTOL MYERS
SQUIBB, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Clairol Limited, Anglija,

vstop 22. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zagorc Meri, Ljubljana-Polje,
Športna ulica 10, imenovana 23. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki.

Rg-32481

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00099 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27309/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931576
Firma: MALEŠEVIĆ IN DRUGI, Pod-

jetje za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MALEŠEVIĆ IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jakčeva 24
Ustanovitelja: Malešević Ljubiša in Ma-

lešević Joka, oba iz Ljubljane, Jakčeva 24,
vstopila 4. 1. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Malešević Ljubiša, imenovana 4. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Malešević Joka, imenovan 4. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996:
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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na

debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 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; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
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stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomu-
nikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-32586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14028 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA RAČUNALNIKI,
podjetje za informatiko, računalništvo in
komunikacije, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/07708/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5391989
Firma: ISKRA RAČUNALNIKI, infor-

matika, računalništvo in komunikacije,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 5,727.000 SIT
Ustanovitelji: Bavec Cene, izstop 31. 5.

1994; Jerman-Blažič Andrej, Dragomer,
Dragomer pod Lovrencem 14, vstop 27. 6.
1990, vložek 1,088.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mekinda Milan, Kranj, Selja-
kovo naselje 42, vstop 27. 6. 1990, vložek
1,088.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vovk Gorazd, Ljubljana, Vurnikova 11,
vstop 27. 6. 1990, vložek 859.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Iskra Telekom hol-
ding, Korporacijski center za telekomuni-
kacije in računalništvo, d.d., Kranj, Kranj,
Ljubljanska cesta 24 a, vložek 2,291.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peršin
Aleš, Ljubljana, Trnovska 10, vstop 31. 5.
1994, vložek 153.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Svet Tanja, Ljubljana-Polje, Ka-
šeljska 9 a, vstop 31. 5. 1994, vložek
248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 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; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja

in humanistike; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-32588

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05463 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJA GRAD-
BENEGA MATERIALA, p.o., Zagorje ob
Savi, sedež: Savska cesta 1, Zagorje ob
Savi, pod vložno št. 1/00194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala ter spremembo tipa zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sve-
ta, ustanovitelje s temile podatki:

Matična št.: 5033144
Firma: INDUSTRIJA GRADBENEGA

MATERIALA ZAGORJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 601,051.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
25. 9. 1995, vložek 120,211.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 25. 9. 1995,
vložek 21,506.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 25. 9. 1995, vložek
108,614.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, Gregorčičeva 25, vstop 25. 9. 1995,
vložek 60,105.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 25. 9. 1995, vložili 110,831.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 25. 9. 1995, vloži-
li 179,784.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kerin Ivan, Trbovlje, Loke 6, razre-
šen kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bebar Stanislav,
Bricl Vojka, Lovše Jože, Medvešek Milan,
Psarn Tomaž in Rems Ljudmila, vsi vstopili
7. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2652 Proizvodnja apna; 2664 Pro-
izvodnja malte; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specailizirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5551
Storitve menz; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg-32593

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04380 z dne 8. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27228/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be zaradi lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5913187
Firma: A1 – leasing in finance, d.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: A1, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Vodovodna ulica 93
Osnovni kapital: 949,320.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
13. 2. 1995, vložek 435,888.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
13. 2. 1995, vložek 94,932.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 13. 2.
1995, vložek 94,932.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve
po seznamu, vstopili 13. 2. 1995, vložili
189,864.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa po sez-
namu, vstopili 13. 2. 1995, vložili
133,704.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jakša Franc, Ljubljana, Vinterca 8,
imenovan 7. 6. 1995, kot začasna uprava,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šefman Bojan,
Ferjan Borut in Seliškar Anton, vsi vstopili
13. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 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; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-32597

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11842 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RODE AUDIO, proizvod-
nja akustičnih naprav, d.o.o., Vrhnika,
sedež: Stara Vrhnika 32, Vrhnika, pod
vložno št. 1/03443/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, deležev in dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5846021
Firma: AUDIO RODE & Co., proizvod-

nja akustičnih naprav, d.n.o., Vrhnika
Skrajšana firma: AUDIO RODE & Co.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Rode Andrej in Rode Irma,

oba z Vrhnike, Stara Vrhnika 32, vstopila
10. 12. 1989, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost družbe se spremeni in se v
spremenjenem opisu glasi: razvoj, pro-
izvodnja, servisiranje in vzdrževanje ter
prodaja audio komponent in drugih elek-
tronskih izdelkov ter računalnikov; nabava
in prodaja ter uvoz in izvoz sestavnih de-
lov audio in drugih elektronskih proizvo-
dov ter računalnikov; izdelava in vzdrže-
vanje ter popravila kovinskih in električ-
nih izdelkov ter izdelkov iz lesa, usnja in
gume; izvajanje inštalacijskih del in za-
ključnih del v gradbeništvu; gostinska de-
javnost; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi izdelki, zlasti z audio izdelki
lastne proizvodnje in drugimi audio kom-
ponentami in sistemi, ki dopolnjujejo pro-
izvode družbe doma in v tujini; zastop-
niški, posredniški in komisijski posli v pro-
metu blaga in storitev doma in v tujini.

Rg-32606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10260 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SONCE, ekologija in alter-
nativa, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva
25 d, Ljubljana, pod vložno št. 1/18094/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5622247
Osnovni kapital: 1,504.200 SIT
Ustanovitelj: Mark Tim Atlanty, Ljub-

ljana, Škrabčeva 25 d, vstop 25. 3. 1992,
vložek 1,504.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-32607

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10258 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa G-Servis, podjetje za pro-
izvodnjo paletnih čistilnih naprav, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ižanska 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5517745
Osnovni kapital: 2,244.000 SIT
Ustanovitelja: Beretič Marjan in Beretič

Melita, oba iz Ljubljane, Ižanska 2, vstopila
20. 5. 1991, vložila po 1,122.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-32609

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10256 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BIOCEL, podjetje za pre-
delavo in prodajo zdravilnih rastlin,
d.o.o., Ljubljana, Menardova 24, sedež:
Menardova 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/15908/00 vpisalo v sodni register tega so-

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

Matična št.: 5574889
Osnovni kapital: 2,651.000 SIT
Ustanovitelji: Vede Boris, Vede Matjaž,

Vede Hropot Maja in Vede Sonja, vsi iz
Ljubljane, Menardova 24, vstopili 18. 12.
1991, vložili vsak po 662.750 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-32612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04062 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Kmetijsko gozdarska za-
druga, z.o.o., Kamnik, sedež: Trg talcev
1, Kamnik, pod vložno št. 1/20934/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5703964
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Šinkovec Stanislav, razrešen 1. 8.
1995; zastopnik Žampa Janez, Kamnik, Go-
dič 63/c, imenovan 1. 8. 1995, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen pri sklepanju pravnih poslov za nakup
ali prodajo osnovnih sredstev, ko mora za to
imeti predhodni sklep upravnega odbora.

Rg-32617

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04709 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa HRANILNO-KREDITNA
FINANČNA DRUŽBA MILIJARDA,
hranilnokreditna služba, specializirana fi-
nančna organizacija za opravljanje depo-
zitnih in kreditnih poslov, p.o., Ljublja-
na, Dunajska 160, sedež: Dunajska 160,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26220/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep Cpg
831/95 – novo odločanje, ustanovitev HKS,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5866120
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽ-

BA SICURA, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Beethovnova ulica 6
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj: Zadruga Medaljon, z.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 160, vstop 25. 10. 1995,
vložek 10.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sever Andrej, Postojna, Jenkova 18,
razrešen 25. 10. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Brišejo se naslednje dejavnosti: 65122
Dejavnost hranilnic; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Dejavnost družbe se glasi: drugo kredit-
no posredništvo.

Rg-32620

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15269 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ALPREM, Industrijsko
podjetje, p.o., Kamnik, Usnjarska 9, se-
dež: Usnjarska 9, Kamnik, pod vložno št.
1/00862/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5066298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Urh Viljem, razrešen 7. 11. 1994; za-
stopnik Flerin Štefan, Kamnik, Naveljska
pot 9, imenovan 8. 11. 1994, kot v. d. direk-
tor zastopa družbo brez omejitev.

Rg-32619

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04362 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27311/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be zaradi lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5913152
Firma: AVTOHIŠA, trgovina in servis,

d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: AVTOHIŠA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Vodovodna ulica 93
Osnovni kapital: 128,856.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
13. 2. 1995, vložek 41,652.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
13. 2. 1995, vložek 6,292.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 13. 2.
1995, vložek 6,292.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci notranjega odku-
pa po seznamu, vstopili 13. 2. 1995, vložili
8,892.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Al - leasing in finance, d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Vodovodna ulica 93, vstop 13. 2.
1995, vložek 65,728.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Erjavšek Miran, Ljubljana, Bebler-
jev trg 3, imenovan 7. 6. 1995, kot začasna
uprava zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Prebil Pavel,
Zorman Janez in Valetič Marija, vsi vstopili
13. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah;7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7430 Tehnični preizku-
si in analize; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-32624

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04376 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Avtohiša REAL, trgovina
in servis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodo-
vodna ulica 93, Ljubljana, pod vložno št.
1/25537/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
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bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la, tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5846773
Firma: Avtohiša REAL, trgovina in ser-

vis, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: Avtohiša REAL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 327,432.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 31. 5. 1995, vložek 106,008.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 31. 5. 1995, vložek 16,016,000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vstop 31. 5. 1995, vložek 16,016.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve po seznamu, vstopili 31. 5.
1995, vložili 1,456.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega od-
kupa po seznamu, vstopili 31. 5. 1995, vlo-
žili 20,944.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Al - leasing in finance, d.d.,
Ljubljana, Vodovodna ulica 93, vstop
31. 5. 1995, vložek 166,992.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakša Franc, Ljubljana, Vinterca 8,
razrešen 7. 6. 1995 in imenovan za zastop-
nika, ki kot začasna uprava, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Logar Peter,
Škofljanc Mihael in Žerovnik Valentina, vsi
vstopili 13. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996:
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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-32625

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00165 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa T.I.F., družba za finance in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13568/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5526477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Babnik Dušan, Ljubljana, Pavšiče-
va 6, imenovan 16. 11. 1994 za v. d. direk-
torja, ki zastopa družbo z omejitvami pri
sklepanju pogodb in opravljanju drugih de-
janj: pogodb o nakupu, prodaji ter obreme-
nitvi nepremičnin, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju skupščine; pogodb o prometu
blaga in storitev v imenu družbe in za račun
tretjih oseb (komisijski posli) nad vrednost-

jo 2,000.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju BS, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju upravnega odbora;
pogodb o prometu blaga in storitev v ime-
nu in za račun družbe (kupoprodajnih po-
godb) nad vrednostjo 1,000.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS, katere sklepa po predhodnem soglasju
upravnega odbora; pogodb o investicijskih
naložbah, katerih vrednost proesega
100.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS, katere sklepa po pred-
hodnem soglasju upravnega odbora
oziroma skupščine; pogodb o najemanju in
dajanju kratkoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb nad vrednostjo 250.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem teča-
ju BS, ki jih sklepa po predhodnem soglas-
ju upravnega odbora; pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garan-
cijskih pogodb, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju upravnega odbora oziroma
skupščine.

Rg-32627

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19733 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa T.I.F., družba za finance in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13568/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5526477
Osnovni kapital: 21,721.047,70 SIT
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje Slo-

venijales, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 22. 10. 1991, vložek 21,721.047,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Osterc Andrej Ljubljana, Ulica Gub-
čeve brigade 78, razrešen 15. 11. 1994 je bil
kot vršilec dolžnosti direktorja družbe poob-
laščen, da zastopa družbo pred sodišči in
drugimi organi ter da v imenu družbe v ok-
viru njene dejavnosti sklepa pogodbe in
opravlja druga pravna dejanja neomejeno,
razen pri sklepanju naslednjih pogodb: po-
godb o nakupu, prodaji ter obremenitvi ne-
premičnin, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju skupščine; pogodb o nakupu blaga in
storitev v imenu družbe in za račun tretjih
oseb (komisijski posli) nad vrednostjo
2,000.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju upravnega od-
bora; pogodb o prometu blaga in storitev v
imenu in za račun družbe (kupoprodajnih
pogodb) nad vrednostjo 1,000.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, katere sklepa po predhod-
nem soglasju upravnega odbora; pogodb o
investicijskih naložbah, katerih vrednost
presega 100.000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
katere sklepa po predhodnem soglasju
upravnega odbora oziroma skupščine; po-
godb o najemanju in dajanju kratkoročnih
kreditov in garancijskih pogodb nad vred-
nostjo 250.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju uprav-
nega odbora; pogodb o najemanju in daja-
nju dolgoročnih kreditov in garancijskih po-

godb, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
upravnega odbora oziroma skupščine.

Rg-32629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05748 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO OBRTNO PO-
DJETJE TRBOVLJE p.o., Trbovlje, se-
dež: Trg revolucije 28, Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/06705/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5144736
Firma: Stanovanjsko obrtno podjetje

Trbovlje d.o.o.
Skrajšana firma: SOB TRBOVLJE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 22,870.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za raz-

voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 5.
1995; vložek 4,574.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ahac Anton, Trbovlje, Ulica
Sallaumines 5/A, vstop 28. 5. 1995, vložek
413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fabjan Sašo, Trbovlje, Opekarna 20, vstop
28. 5. 1995, vložek 295.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Frol Karl, Trbovlje, Ope-
karna 13, vstop 28. 5. 1995, vložek 413.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grom Slav-
ko, Trbovlje, Opekarna 4, vstop 28. 5. 1995,
vložek 354.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hacin Stanislav, Trbovlje, Ojstro 6/A,
vstop 28. 5. 1995, vložek 13.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hajdarević Vahid,
Trbovlje, Trg svobode 23, vstop 28. 5. 1995,
vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Herman Leopold, Trbovlje, Gimna-
zijska cesta 15/E, vstop 28. 5. 1995, vložek
413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hribernik Franc, Trbovlje, Planinska vas 15,
vstop 28. 5. 1995, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jovan Ervina, Tr-
bovlje, Dom in vrt 25, vstop 28. 5. 1995,
vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jukić Nikola, Trbovlje, Trg revoluci-
je 36, vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kajtna Otmar, Trbovlje, Vresko-
vo 46, vstop 28. 5. 1995, vložek 473.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalšek Ru-
dolf, Trbovlje, Keršičeva cesta 23/a, vstop
28. 5. 1995, vložek 413.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kmetič Janez, Trbovlje,
Trg revolucije 36, vstop 28. 5. 1995, vložek
473.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knez Marjan, Izlake, Mlinše 31, vstop 28. 5.
1995, vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kralj Milan, Trbovlje, Keršiče-
va cesta 24, vstop 28. 5. 1995, vložek
413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lapornik Antonija, Trbovlje, Šuštarjeva 28,
vstop 28. 5. 1995, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Medvešek Iris, Tr-
bovlje, Cesta oktobrske revolucije 11 a,
vstop 28. 5. 1995, vložek 295.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Medvešek Viljem,
Trbovlje, Novi dom 37, vstop 28. 5. 1995,
vložek 13.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Napret Zlata, Trbovlje, Vreskovo 87,
vstop 28. 5. 1995, vložek 354.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ocvirk Franc, Tr-
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bovlje, Trg revolucije 18, vstop 28. 5. 1995,
vložek 473.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Otopal Marija, Trbovlje, Opekarna 7,
vstop 28. 5. 1995, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petrič Alenka, Tr-
bovlje, Trg revolucije 15, vstop 28. 5. 1995,
vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrič Edvard, Trbovlje, Trg revolu-
cije 15, vstop 28. 5. 1995, vložek 473.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pišljar
Ludvik, Trbovlje, Klek 10, vstop 28. 5.
1995, vložek 413.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pogačnik Antonija, Trbovlje, Trg
revolucije 16, vstop 28. 5. 1995, vložek
473.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skvarča Hermina, Trbovlje, Keršičeva ce-
sta 37/A, vstop 28. 5. 1995, vložek 354.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slatinjek
Zdenka, Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, vstop
28. 5. 1995, vložek 354.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Suljić Zaim, Trbovlje,
Neža 26, vstop 28. 5. 1995, vložek 354.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urbanija
Franc, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 18,
vstop 28. 5. 1995, vložek 473.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vodišek Er-
nest-Rudolf, Trbovlje, Cesta Tončke Čeče-
ve 46, vstop 28. 5. 1995, vložek 236.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrbnik
Mitja, Trbovlje, Partizanska cesta 26/a,
vstop 28. 5. 1995, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zidar Matjaž, Tr-
bovlje, Opekarna 20/a, vstop 28. 5. 1995,
vložek 236.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zupan Franc, Hrastnik, Log 28/E,
vstop 28. 5. 1995, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zupanc Jožef, Tr-
bovlje, Keršičeva cesta 21/a, vstop 28. 5.
1995, vložek 472.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žagar Jožef, Trbovlje, Klek 33/a,
vstop 28. 5. 1995, vložek 473.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 28. 5.
1995, vložek 2,287.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop 28. 5.
1995, vložek 2,287.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krsnik Stjepan, Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 9, vstop 28. 5. 1995, vložek
473.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Franc, razrešen 24. 10. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki kot
začasna uprava zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inšalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 744 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 9000 Storitve jav-
ne higiene; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-32633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12794 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MOLSON ELEKTRO,
d.o.o., trgovsko proizvodno podjetje Liti-
ja, sedež: Partizanska pot 40, Litija, pod
vložno št. 1/09033/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in skrajšano
firmo s temile podatki:

Matična št.: 5432081
Skrajšana firma: MOLSON ELEKTRO,

d.o.o., Litija
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Koprivnikar Franc, Litija,

Brodarska ulica 14, vstop 29. 10. 1990, vlo-
žek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe.

Rg-32747

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00086 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/19392/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce Murska Sobota s temile podatki:

Matična št.: 5662419002
Firma: PYRAMIDA, d.o.o., Ljubljana,

Poslovna enota Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Murska Sobota, Mladinska 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Roškar Alojz, Ljubljana, Mlinska pot

12, imenovan 4. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost družbe glasi: proizvodnja in
proizvodna kooperacija: kovinskih, kemič-
nih, tekstilnih, lesnih in papirnih izdelkov ter
izdelkov iz plastike; razvojno raziskovalno
delo, svetovanje in izobraževanje, konstrui-
ranje, projektiranje, inženiring in inženiring
proizvodnje, proizvodnja in proizvodna koo-
peracija ter vzdrževanje in servisiranje: ele-
mentov, naprav in sistemov s področja elek-
trotehnike, elementov, naprav in sistemov s
področja elektronike, elementov, naprav in
sistemov s področja kibernetike, elementov,
naprav in sistemov s področja računalništva,
elementov, naprav in sistemov s področja
informatike, elementov, naprav in sistemov s
področja avtomatizacije industrijskih proce-
sov; proizvodnja programske opreme; trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; posredniški, akviziterski
in komisijski posli v prometu blaga in stori-
tev; oblikovanje in inženiring tržnih komuni-
kacij in izdelkov, tržno raziskovanje in di-
stribucija tržnih komunikacij; reklame in eko-
nomsko propagandne storitve, oblikovanje;
prirejanje sejmov in razstav; turistične in go-
stinske storitve; transportne in špediterske
storitve v cestnem prometu pri prevozu oseb
in blaga; prevajanje tekstov; lektoriranje in
urejanje besedil; namizno založništvo; stro-
jepisne storitve, tiskanje, razmnoževanje in
fotokopiranje; zastopanje firm v prometu bla-
ga in storitev; izvoz, uvoz in konsignacija:
športne opreme ter rekvizitov, lovske in ri-
biške opreme ter rekvizitov, navtične opre-
me in plovil, medicinske opreme, pripomoč-
kov in potrošnega materiala, alarmnih na-
prav in naprav za varovanje objektov, opre-
me za kampiranje, opreme in pripomočkov
za zaščito pri delu, pripomočkov za osebno
higieno, železa, jekla, barvnih kovin ter iz-
delkov iz črne in barvaste metalurgije, okov-
ja in železnine, gradbenega, sanitarnega, in-
stalacijskega in ogrevalnega materiala, lesa
in lesnih izdelkov, kemičnih izdelkov, ste-
kla, keramike in porcelana ter njihovih izdel-
kov, papirja in papirnih izdelkov ter pisar-
niškega materiala, izdelkov iz gume, kavču-
ka in plastičnih mas, kož, krzna, usnja ter
njihovih izdelkov, tekstila ter tekstilnih iz-
delkov, galanterije, bižuterije, bazarskega
blaga in igrač, tehnične opreme, strojev, re-
zervnih delov orodij in potrebščin, reproduk-
cijskega in potrošnega materiala za oskrbo-
vanje proizvodnje in obrti, elektrotehničnih
strojev, naprav, opreme in elektrotehničnega
materiala ter svetilnih teles, elektrotehnič-
nih, elektronskih in računalniških aparatov,
radijskih in televizijskih sprejemnikov, vi-
dea, njihovih delov in opreme, motornih vo-
zil, rezervnih delov in opreme ter avtomo-
bilske kozmetike, optičnih, fotografskih, ki-
nematografskih, merilnih, kontrolnih, in pre-
ciznih instrumentov, ur, glasbil, njihovih
delov in pribora, prehrambenih proizvodov,
sadja in zelenjave, pijač in cigaret, prafu-
merijskih in kozmetičnih izdelkov, izdel-
kov domače in umetne obrti, gospodinjskih
aparatov, pribora in posode, bele tehnike,
pisarniškega pribora, darilnih in okrasnih
predmetov; prevozi v tovornem in pot-
niškem mednarodnem cestnem prometu; za-
stopanje tujih firm v okviru izvozno-uvozne
dejavnosti.
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Rg-33097

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06127 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GLOBUS MOTORS IN-
TERNATIONAL, zastopanje, trgovina in
servis, d.d., sedež: Verovškova 72, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me ter sedeža in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5768799
Firma: GLOBUS MOTORS INTER-

NATIONAL zastopanje, trgovina in ser-
vis, d.d., Ljubljana, Celovška 280

Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Dejavnost, vpisana dne 6. 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; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje.

Rg-33102

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08041 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BOVEN, Trgovina, stori-
tve, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Grič 41, Ljubljana, pod vložno št.
1/22421/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5741947
Osnovni kapital: 1,596.200 SIT
Ustanovitelj: Oven Boris, Ljubljana, Grič

41, vstop 7. 4. 1993, vložek 1,596.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05159 z dne 24. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27335/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5923654
Firma: ELECTROLUX LJUBLJANA,

trgovina z gospodinjskimi aparati, d.o.o.
Skrajšana firma: ELECTROLUX LJU-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Husqvarna Forest & Gar-

den, d.o.o., Koper, proizvodnja in trgovina
z žagami in motorji, Koper, Vanganelska 5,
vstop 16. 10. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lovšin Tone, Ljubljana, Trubarjeva
9, imenovan 16. 10. 1995, zastopa in pred-
stavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v
imenu in za račun družbe brez omejitev,
razen pogodb o nakupu, prodaji, menjavi
ali obremenitvi nepremičnin, nakupu ali
prodaji osnovnih sredstev ter najemanju
kreditov, ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega pisnega soglasja zastopnika
ustanovitelja družbe; prokurist Cupin Ra-
denko, Ankaran, Bevkova 7, imenovan
16. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-33105

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15749 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AREA GRAD, d.o.o., pod-
jetje za storitve, Cerknica, sedež: C.
4. maja 51, Cerknica, pod vložno št.
1/15660/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5579864
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelji: Žalec Jana, Rakek, Unec

126, vstop 15. 2. 1992, vložek 910.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žalec Peter, Ra-
kek, Unec 126, vstop 5. 12. 1994, vložek
303.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žalec Primož, Rakek, Unec 126, vstop 5. 12.
1994, vložek 303.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja go-
vedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;

1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 2852 Splošna mehanična dela;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 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; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-33106

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04486 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTARA S&P, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 51, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24024/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev ter deležev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781159
Sedež: Ljubljana, Železna cesta 18
Ustanovitelji: Sali Fin, d.o.o., finančne

in borzne storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 51, vstop 21. 6. 1993, vlo-
žek 29,250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Intara, borzno pos. hiša, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 51, vstop 21. 6. 1993, vložek
29,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ecum RRF revidiranje, računovodstvo,
finance, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, vstop
6. 9. 1995, vložek 4,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.
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Rg-33107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15483 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa APPLETON TRADING
COMPANY, d.o.o., Mednarodna trgovi-
na, Zastopstva, Marketing, Pod ježami
10, Ljubljana, sedež: Pod ježami 10, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5591902
Ustanovitelj: Podobnik Urban, Ljublja-

na, Pod ježami 10, vstop 18. 11. 1994, vlo-
žek 710.503 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Podobnik Jure, izstop 18. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih 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
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 zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15757 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TAJLES, lesno podjetje za
zastopstvo, poslovne in trgovske storitve,
d.o.o., Trzin, Kidričeva n.h., Mengeš, se-
dež: Kidričeva n.h., Mengeš, pod vložno
št. 1/07058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la ter spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5378532
Firma: TAJLES, lesno podjetje za za-

stopstvo, poslovne in trgovske storitve,
d.o.o., Trzin, Kidričeva 25 a, Mengeš
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Sedež: Mengeš, Kidričeva 25 a
Osnovni kapital: 3,857.000 SIT
Ustanovitelj: Aleš Tajher, Trzin, Men-

geš, Kidričeva 25, vstop 19. 4. 1990, vložek
3,857.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33110

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00272 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KMEČKI SKLAD 2, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, sedež: Miklošičeva
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/26440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine z dne 18. 1. 1996
in spremembo člana nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5909015
Člani nadzornega sveta: Kolman Drago-

mir, izstop 18. 1. 1996 in Hobič Jože, vstop
18. 1. 1996.

Rg-33111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00458 z dne 6. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5934699
Firma: JANINA TRANS, transport in

špedicija, d.o.o., Ljubljana, Novo polje c.
XIII/2 a

Skrajšana firma: JANINA TRANS,
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novo Polje c. XIII/2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Khrostovski Serguei,

Minsk, Belorusija, Lagojski trakt 21/1, vstop
16. 1. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Khrostovski Serguei, imenovan 16. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Grujičič Milan, Ljubljana, Pot k Savi
26, imenovan 16. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 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; 511 Posredništvo; 5124 Trgovina na de-
belo 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in

plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-33113

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05528 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TALI VESEL & Co., k.d.,
Posredovanje in svetovanje o nepre-
mičninah,  Ljubljana,  sedež:  Glinškova
ploščad 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/26705/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
ter naziva zastopnika in preoblikovanje iz
k.d. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5879434
Firma: GRAND VESEL & Co., d.n.o.,

Posredovanje in svetovanje o nepremič-
ninah, Ljubljana

Skrajšana firma: GRAND VESEL &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 3
Ustanoviteljici: Hvorostanski Suzana,

Ljubljana, Ulica 28. maja 35, vstop 28. 11.
1994, vložek 500 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Vesel Jožica,
Ljubljana, Glinškova ploščad 5, vstop
28. 11. 1994, vložek 500 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Vesel Jožica, razrešena 8. 12. 1995
in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnica Hvoro-
stanski Suzana, razrešena 8. 12. 1995 in
imenovana za družbenico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,

priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-33115

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15733 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SAGE-GROUP, podjetje za
inženiring, računalništvo, trženje, mana-
gement, svetovanje in oblikovanje, d.o.o.,
Celovška 99 b, Ljubljana, sedež: Celovška
99 b, Ljubljana, pod vložno št. 1/03936/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487145
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Norčič Gorazd, Ljublja-

na, Brajnikova 47, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 801.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Magajna Mateja, Ljubljana, Vidmarjeva
8, vstop 21. 11. 1994, vložek 801.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lampe Jure, iz-
stop 21. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lampe Jure, razrešen 21. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih sredstev; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 511 Posredništvo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
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prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 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; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-33116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00405 z dne 2. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27374/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5932343
Firma: ZASTAVA AVTO, zastopanje

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZASTAVA AVTO,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 1,786.400 SIT
Ustanovitelji: Zastava, d.d., Kragujevac,

Trg topolivaca broj 4, vstop 30. 1. 1996,
vložek 714.560 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; C.J.I. Autohandel GmbH, Zolling,
Nemčija, Eichenweg 3, vložek 893.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kranjčevič Mir-
jana, Ljubljana, Molniške čete 11, vstop
30. 1. 1996, vložek 89.320 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kraševec Elizabeta,
Domžale, Mačkovci 12, vstop 30. 1. 1996,
vložek 89.320 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Kranjčevič Mirjana, imenovana
30. 1. 1996; zastopnik Habič Marjan, Ljub-
ljana, Izletniška 3, imenovan 30. 1. 1996,
kot v. d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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; 511 Po-
sredništvo; 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; 5152 Trgo-

vina na debelo s kovinami in rudami; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
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.

Rg-33119

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00312 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOEMONA, zastopstva
in servisi, d.d., sedež: Celovška c. 252,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5144132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Prinčič Vojko, razrešen 3. 1. 1996;
Šoba Nataša, Ljubljana, Dražgoška ulica 4,
imenovana 3. 1. 1996, kot članica uprave
(direktorica) zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Grum Miro, iz-
stop 22. 12. 1995 ter Rajer Ignacij, vstop
22. 12. 1995.

Rg-33120

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00489 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PAP - INTEL, Podjetje za
telekomunikacijsko in kabelsko opremo,
p.o., Ljubljana, sedež: Bravničarjeva ul.
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/06991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5254299
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Trilar Franc, razrešen 31. 8. 1995;
direktor Bratina Marko, Ljubljana, Krista-
nova 10, imenovan 1. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-33121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00096 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOEMONA, zastopstva
in servisi, d.d., sedež: Celovška c. 252,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pfeifer Jože, razrešen 31. 1. 1995;
direktor Prinčič Vojko, Ljubljana, Parmova
20, imenovan 3. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-33122

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04603 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KUKING, d.o.o., poslovni
in finančni inženiring, sedež: Tržaška 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13035/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in zastopnikov, povišanje os-
novnega kapitala, spremembo ustanoviteljev
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504856
Firma: JAVNOST, Tržno komunicira-

nje, poslovni in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132

Skrajšana firma: JAVNOST, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Kukovec Ivan, Ljubljana,

Celovška 147, vstop 1. 8. 1991, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pše-
ničny Andreja, Ljubljana, Rožna dolina c.
V/16, vstop 22. 4. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pšeničny Andreja, imenovana 22. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Kukovec Ivan, imenovan 22. 4. 1994,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev; direktor Kukovec Ivan, raz-
rešen 22. 4. 1994 in imenovan za družbeni-
ka, ki kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti; davčno svetovanje; razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 921 Filmska in video-
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-33124

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04054 z dne 29. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26803/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5911354
Firma: AKTIVA AVANT II, pooblašče-

na investicijska družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: AKTIVA AVANT II,

d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, WTC-Dunajska 156
Osnovni kapital: 4.000,000.000 SIT
Ustanovitelj: Aktiva PDZU, d.o.o., Ljub-

ljana, Ljubljana, Dunajska 156, vstop 18. 7.
1995, vložek 1,053.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Boštjan, mag., Ljubljana, Ilir-
ska 8, imenovan 18. 7. 1995, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.
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Člana nadzornega sveta: Redek Branko
mag., Rutar Primož, dipl. ing. rač. in Redi-
vo Zaglia Andrea, mag., oba vstopila 18. 7.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-33128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02394 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Slovensko narodno gleda-
lišče, Opera in balet Ljubljana, sedež: Žu-
pančičeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/21227/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5698359
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Švara Igor, razrešen 30. 4. 1995;
direktor Božič Darijan, Ljubljana, Strosma-
yerjeva 8, imenovan 1. 5. 1995, zastopa brez
omejitev.

Rg-33129

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18211 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa JUMA, hranilnica in za-
stavljalnica, sedež: Tabor 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
zastopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394660
Firma:  PEKARNA  BLATNIK,  Pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PEKARNA  BLAT-

NIK, d.o.o.
Sedež: Videm-Dobrepolje, Predstruge

69
Osnovni kapital: 143,532.000 SIT
Ustanovitelja: Piršič Jure, izstop 14. 12.

1994; Koren Marko, izstop 14. 12. 1994;
Blatnik Tomaž in Blatnik Anica, oba iz Vi-
dem-Dobrepolje, Predstruge 69, vstopila
14. 12. 1994, vložila po 71.766.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Piršič Jure, razrešen 14. 12. 1994;
direktor Blatnik Tomaž, imenovan 14. 12.
1994, kot poslovodja-direktor družbe zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-33134

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04484 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VELANA tovarna zaves,
p.o., sedež: Šmartinska 52, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00410/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in člane nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5033748
Firma: VELANA, tovarna zaves, d.d.
Skrajšana firma: VELANA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.409,645.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 18, vstop
6. 9. 1995, vložek 1.409,645.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lasič Andrej, dipl. ing., razrešen
26. 5. 1995 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žiberna Nada,
Lopatič Janez, Žust Denis, Falenti Nataša in
Merklin Srečko, vsi vstopili 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas.

Rg-33139

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01450 z dne 13. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26414/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5896096
Firma: HABI TRADE, gradbeno, tr-

govsko in turistično podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: HABI TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novo naselje 12
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Habič Mitja, Ljubljana,

Novo naselje 12, vstop 20. 3. 1995, vložek
741.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Habič Irena, Ljubljana, Jakčeva 26, vstop
20. 3. 1995, vložek 762.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Habič Mitja, imenovan 20. 3. 1995,
zastopa družbo kot poslovodja z omejitva-
mi: za sklepanje pravnih poslov in spreje-
manje odločitev glede nabave, prodaje ali
obremenitve nepremičnin, o investicijah in
drugih materialnih obveznostih, ki presega-
jo 5,000.000 SIT, mora predhodno pridobiti
soglasje skupščine; družbenica Habič Irena,

imenovana 20. 3. 1995, zastopa družbo z
omejitvami za sklepanje pravnih poslov in
sprejemanje odločitev glede nabave, proda-
je ali obremenitve nepremičnin, o investici-
jah in drugih materialnih obveznostih, ki
presegajo 5,000.000 SIT, mora predhodno
pridobiti soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6420 Te-
lekomunikacije; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.
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Rg-33140

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02844 z dne 13. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5903661
Firma: ANTIKVITETE NOVAK, gale-

rija, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ANTIKVITETE NO-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Židovska steza 1
Osnovni kapital: 1,600.500 SIT
Ustanovitelj: Novak Franci, Ljubljana,

Puhova 5, vstop 29. 5. 1995, vložek
1,600.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Franci, imenovan 29. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-33142

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02085 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRO-SLOVENIJA,
popolna odgovornost, Ljubljana, Hajdri-
hova 2, sedež: Hajdrihova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09227/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5427223
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Kristan Ostoj, mag., razrešen 29. 3. 1995;
zastopnik Banič Ivo, dr., Ljubljana, Tbilisij-
ska 114, imenovan 30. 3. 1995, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33143

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12410 z dne 8. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26394/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5856787
Firma: PRELOGAR & CO., elektro si-

stemi, elektrovzdrževanje, inštalacije in
nabava, d.n.o., Bartlova ulica 5, Šmartno
pri Litiji

Skrajšana firma: PRELOGAR & CO.,
d.n.o. Šmartno pri Litiji

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno pri Litjiji, Bartlova
ulica 5

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Prelogar Drago in Prelo-

gar Ana, oba iz Šmartnega pri Litiji, Bartlo-
va ulica 5, vstopila 15. 6. 1994, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Prelogar Drago, imenovan 15. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Prelogar Ana, imenovana 15. 6. 1994, za-
stopa družbo neomejeno.

Dejavnost družbe se glasi: servisiranje
elektronskih in elektromehanskih naprav in
aparatov ter bele tehnike; projektiranje, iz-
vajanje, nadziranje in vzdrževanje instala-
cijskih in obrtniških del; izdelava, popravi-
lo in vzdrževanje električnih strojev in dru-
gih elektrotehničnih naprav in naprav; izva-
janje vzdrževalnih del na šibkotočnih in
jakotočnih napravah ter inštalacijah; mon-
taža, prodaja in servisiranje tehnoloških na-
prav ter električnih sistemov; montaža, pro-
daja in servisiranje proizvodov in prodajnih
artiklov (pooblaščeni servisi in zastopstva);
inštalacije pri gradnjah; električne inštala-
cije; izolacijska dela; vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; druge inštalacije pri
gradnjah; zaključna gradbena dela; vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; trgovina na drobno z
motornimi gorivi; trgovina na debelo po na-
ročilu ali po pogodbi; posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; po-
sredništvo pri prodaji lesa, gradbenega ma-
teriala, strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugega
kovinskega blaga; posredništvo pri prodaji
raznovrstnega blaga; trgovina na debelo za
svoj račun; trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobakom; trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
trgovina na debelo z drugimi polizdelki; tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; druga trgovina na debelo; trgovina na
drobno z rabljenim blagom v prodajalnah;
gostinske storitve; turistične agencije in or-
ganizatorji potovanj; drugo finančno posred-
ništvo; priprava nepremičnin za prodajo; na-
kup in prodaja nepremičnin; dajanje avto-
mobilov v najem (rent a car); izvoz in uvoz
živilskih in neživilskih proizvodov ter bla-
ga vseh vrst trgovskih strok; zastopanje, po-
sredovanje, komisijski in komercialni posli
v prometu blaga in storitev; zastopanje tujih
firm; investicijska dela v tujini.

Rg-33207

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04202 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ČIPKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dunajska cesta 325, Ljubljana, se-

dež: Dunajska c. 325, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23391/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5760135
Firma:  REMONTUS,  vodoinštalater-

stvo in centralne kurjave, d.o.o., Ljublja-
na

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

Sedež: Ljubljana, Cesta v Kostanj 11/b
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Mavrič Danilo, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 20, vstop 16. 12. 1994,
vložek 520.000 SIT, odgvornost: ne odgo-
varja; Breskvar Ivan, Ljubljana, Cesta v Ko-
stanj 11/b, vstop 16. 12. 1994, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Premk Vinko, Ljubljana, Šišenska cesta 7,
vstop 16. 12. 1994, vložek 520.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Strban Marija, iz-
stop 16. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Breskvar Ivan, imenovan 16. 12.
1994, kot pomočnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Mavrič Danilo,
imenovan 16. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Premk Vinko, imeno-
van 16. 12. 1994, kot pomočnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Strban Marija, razrešena 16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482
Pakiranje.
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Rg-33208

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03133 z dne 23. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAGROM, Storitveno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška c. 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18637/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, osnovnega kapi-
tala, zastopnikov, razširitev in spremembo
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5643503
Firma: MAGROM, podjetje za oprav-

ljanje finančno računovodskih storitev,
Ljubljana, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljici: Grkman Marta, izstop

24. 5. 1995; Bergant Marija, Polhov Gra-
dec, Hrastenice 1, vstop 24. 5. 1995, vlo-
žek 760.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mencigar Dragica, Murska Sobota,
Ul. Mikloša Kuzmiča 36, vstop 24. 5. 1995,
vložek 760.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bergant Marija, imenovana 24. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Grkman Marta, razrešena 24. 5. 1995;
direktorica Mencigar Dragica, imenovana
24. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
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.; 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; 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; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-33209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05286 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SKOK, Podjetje za ustvar-
janje, proizvodnjo, prodajo in posredo-
vanje, d.o.o., podružnica Tbilisijska 85,
Ljubljana, sedež: Tbilisijska 85, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13812/01 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5536910002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Skok Nataša, razrešena 6. 11. 1995;
zastopnik Rojc Borut, Domžale, Rova 85,
imenovan 6. 11. 1995, kot vodja podružnice
zastopa brez omejitev.

Rg-33210

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03448 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATA, d.d., poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25990/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravo firme ter sklep o
povečanju osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5846854
Firma: MERCATA, d.d., pooblaščena

investicijska družba, Ljubljana
S sklepom skupščine se osnovni kapital

družbe poveča za 2.000,000.000 SIT.

Rg-33213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13418 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TIO, Podjetje za tesarstvo
in strešne izolacije, Grosuplje, d.o.o.,
Ljubljanska 4 d, Grosuplje, sedež: Ljub-
ljanska 4 d, Grosuplje, pod vložno št.
1/12664/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5560314
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelji: Perme Darko, Grosuplje,

Ljubljanska 4d, vstop 10. 5. 1991, vložek
505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šeme Igor, Grosuplje, Brinje 1/11, vstop
10. 5. 1991, vložek 505.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kuhelj Jože, Grosuplje,
Ponova vas n.h., vstop 10. 5. 1991, vložek
505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05264 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27080/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5923913
Firma: EMIKS, Hotić in partnerji, pod-

jetje za gradbene storitve, d.n.o., Ljub-
ljana, Nusdorferjeva 11

Skrajšana firma: EMIKS, Hotić in part-
nerji, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Nusdorferjeva 11
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelji: Hotić Edin, Ključ, BIH,

Kamičak, vstop 16. 10. 1995, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Hotić Emir, Ključ, BIH, Kami-
čak, vstop 16. 10. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Hotić Jasim, Kranj, Gogalova ul. 6,
vstop 16. 10. 1995, vložek 1.000, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Vi-
dović Dušanka, Ljubljana, Nusdorferjeva ul.
11, vstop 16. 10. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Vidović Vesna, Ljubljana, Nusdor-

ferjeva ul. 11, vstop 16. 10. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hotić Jasim, imenovan 16. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Hotić Edin, imenovan 16. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Hotić Emir,
imenovan 16. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Vidović Dušanka,
imenovana 16. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Vidović Vesna,
imenovana 16. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 261 Proizvod-
nja stekla in steklenih izdelkov; 267 Obde-
lava naravnega kamna; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 285 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina za 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;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 602 Drug kopenski
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem.

Rg-33216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02590 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOSI & SIN, podjetje za
svetovanje in storitve, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Gorazdova 19, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25839/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, naziva zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5847770
Firma: DPS CILJ, Družba za poslovno

svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106

Skrajšana firma: DPS, CILJ, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Kosi Franc, Ljubljana, Go-

razdova 19, vstop 20. 4. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kosi Matej, izstop 4. 5. 1995; Tomšič Alen-
ka, Ljubljana, Polanškova 11, vstop 4. 5.
1995, vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kosi Franc, razrešen 4. 5. 1995 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05723 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa RUBIN MOJIČ & Co, tr-
govina in storitve, d.n.o., Medvode, Škof-
jeloška 23, sedež: Škofjeloška 23, Medvo-
de, pod vložno št. 1/26427/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5908639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mojič Milan, Puškovac, Puškovac
101, imenovan 8. 10. 1995.

Rg-33220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04583 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/27124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5913560
Firma:  VERZ-M,  podjetje  za  go-

stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: VERZ-M, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana Moste, Nove Fužine 7
Ustanovitelja: Zver Martin in Zver Janu-

ša, oba iz Ljubljana-Polje, Cesta XII/8, vsto-
pila 27. 9. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zver Januša, imenovana 27. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 222 Tiskarstvo in z njim povezane sto-
ritve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo

tiskarstvo; 511 Posredništvo; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 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; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki, odpadki; 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;

52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 551 Dejav-
nost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 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 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-33223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03138 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa M & M, podjetje za poslov-
no svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, sedež: Tržaška c.
132, Ljubljana, pod vložno št. 1/03809/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano frmo, spremembo dejavnosti in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5374561
Skrajšana firma: M & M, d.o.o., Ljub-

ljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Malešič Ivan, Ljubljana, Archinetova
1, imenovan 26. 5. 1995, kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-33224

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02244 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu MI & MA, trgovina na debelo in
drobno, izvoz-uvoz, d.o.o., sedež: Rebo-
ljeva 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/04106/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo skrajšane firme in sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5330700
Skrajšana firma: MI&MA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13.

Rg-33225

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04582 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVEX, d.o.o., Inženi-
ring, marketing, uvoz izvoz, Ljubljana,
sedež: Celovška 264, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5432405
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
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jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-33226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04651 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BADIS, Storitveno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Viška 53, sedež:
Viška 53, Ljubljana, pod vložno št.
1/21653/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728835
Firma: BADIS, storitveno podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Poklukarjeva 110
Sedež: Ljubljana, Poklukarjeva 110
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-33227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19981 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PIB, Prodaja in zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Kunaverjeva 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5686237
Firma: PIB, prodaja in zastopanje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PIB, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Boh Ivan, Grosuplje, Par-

tizanska 34, vstop 12. 4. 1990, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šteh Slavko, Grosuplje, Obrtniška 15, vstop
3. 11. 1993, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Celestina Ladislav, Gro-
suplje, Adamičeva 1a, vstop 3. 11. 1993,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Colja Zdenka, Ljubljana, Beblerjev
trg 3, vstop 3. 11. 1993, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debeljak Marjan, razrešen 3. 11.
1993; direktor Šteh Slavko, Grosuplje, Obrt-
niška 15, imenovan 3. 11. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-33228

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05084 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PIB, prodaja in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5686237
Firma:  PIB  SECURITY,  varovanje

premoženja in prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: PIB SECURITY, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Aleševčeva 50
_Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:

4531 Električne inštalacije; 511 Posredniš-
tvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-33229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01052 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HOTEL SLON, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska c. 34, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004853
Člani nadzornega sveta: Hribar Lidija,

izstop 21. 2. 1995 in Razoršek Marinka,
vstop 21. 2. 1995.

Rg-33230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01147 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LIK - ATLAS, podjetje za
trgovino, inženiring in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Vurnikova, sedež: Vurnikova
(nova stavba), Ljubljana, pod vložno št.
1/22229/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5730716
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Turk Anton, razrešen 3. 3. 1995;
direktor Potokar Ignac, Ljubljana, Na Ko-
rošci 24, imenovan 3. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnik Parkelj Janez,
Ljubljana, Ulica nadgoriških borcev 9, ime-
novan 3. 3. 1995, kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 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; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-33231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01103 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa EMONA POSLOVNA
STAVBA, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 130, sedež: Šmartinska 130,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04683/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5183324
Osnovni kapital: 3,958.354 SIT
Ustanovitelji: Emona VPS d.o.o., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, vstop 25. 1. 1990,
vložek 593.753,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Emona Commerce, d.o.o., v ste-
čaju, Ljubljana, Šmartinska 130, vstop
25. 1. 1990, vložek 1,187.506,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Emona blagovni
center, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130,
vstop 25. 1. 1990, vložek 1,029.172 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Emona Obala
Koper, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, vstop
15. 1. 1990, vložek 39.583,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Emona Merkur, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vstop 25. 1.
1990, vložek 593.753,10 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Emona Globtour, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vstop 25. 1.
1990, vložek 237.501,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Emona inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vstop 25. 1.
1990, vložek 277.084,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4454 Št. 63 – 14. XI. 1996

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 641 Poštne
in kurirske storitve; 642 Telekomunikaci-
je; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-33232

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01069 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DOMIS, družba za nalož-
be, d.d., Domžale, sedež: Ljubljanska c.
62, Domžale, pod vložno št. 1/19574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5649773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šprah Ana Marija, Maribor, Trg
Borisa Kidriča 2, razrešena 6. 3. 1995 in
imenovana za članico uprave, ki kot pred-
sednica uprave zastopa družbo brez omeji-
tev; član uprave Zorec Silvo, Maribor, Ko-
roška c. 116, imenovan 6. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; član uprave Đebi Ne-
venka, Maribor, Funtkova 6, imenovana
6. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19779 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENSKA TISKOVNA
AGENCIJA, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cankarjeva 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/12427/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5488745
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jurman Dušica, razrešena 5. 5.
1994; direktor Labernik Tadej, Rožanska
ulica 2, potrebuje soglasje skupščine družbe
pri najemanju kreditov in sklepanju pogodb,
katerih vrednost presega tri milijone tolar-
jev, pri odločanju o vlaganjih v družbe ali
ustanavljanju novih družb.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995:
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7512 Dejavnost jav-
nih ustanov, ki zagotavljajo storitve na po-
dročju zdravstva, izobraževanje, kulture in
druge s.; 7513 Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovnih dejavnosti; 7514
Dejavnost pomožnih služb vlade; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij.

Rg-33234

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18717 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa COP, Center obdelave plo-
čevine, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07957/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika, člane nadzornega sve-
ta in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400031
Osnovni kapital: 7,005.447,90 SIT
Ustanovitelji: Čokan Jože, Domžale,

Prečna 6; Gianini Janez, Notranje Gorice,
Jakominova 5; Munda Franc, Ljubljana, Za-
vetiška 2; Kozina Jožefa, Kranj, Mlaška ce-
sta 14; Malovrh Stane, Ljubljana, Tržaška
39, vsi izstopili 23. 1. 1995; Velepec Janez,
Dob, Bevkova ul. 11, izstop 10. 3. 1995;
Lap Andrej, Domžale, Aškerčeva 24, vstop
23. 2. 1995, vložek 3,898.305,40 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pivk Jože, Borov-
nica, Dol 22; Zajc Jože, Ljubljana, Društve-
na 2; Remškar Stanislav, Ljubljana, Za ga-
ražami 10 in Drvarič Matilda, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 82; vsi izstopili 23. 1.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gianini Janez, razrešen 19. 1. 1995;
direktor Žavbi Vincenc, Ljubljana, Topniška
ulica 14, imenovan 19. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žavbi Rudi, Bar-
lov Idriz, Lap Andrej, Tomažič Metod in
Ilič Vladimir, vsi vstopili 19. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 292 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 297 Proizvod-
nja gospodinjskih aparatov in naprav; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki.

Rg-33235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19086 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AENA, inženiring, svetova-
nje, trženje, d.o.o., Ljubljana, Javorjev
drevored 6, sedež: Javorjev drevored 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05569/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, spremembo firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5350166
Firma: AENA, Inženiring, svetovanje,

trženje, d.o.o., Ljubljana, Javorjev dre-
vored 6

Skrajšana firma: AENA, d.o.o., Ljub-
ljana, Javorjev drevored 6

Osnovni kapital: 1,662.500 SIT
Ustanovitelji: Gabrijelčič-Petrešin Ana

in Petrešin Eugen, vložila po 623.437,50
SIT, ter Petrešin Vesna, vložek 415.625 SIT,
vsi vstopili 22. 2. 1990, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gabrijelčič-Petrešin Ana, razreše-
na 25. 9. 1995; direktor Petrešin Eugen, ime-
novan 25. 9. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
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kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastni-
mi 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; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-33236

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13919 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VRESTRO, proizvodnja in
trženje industrijskih naprav, d.o.o., La-
vrica, Vrečarjeva 26, Škofljica, sedež:
Vrečarjeva 26, Škofljica, Lavrica, pod
vložno št. 1/03193/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5327270
Osnovni kapital: 2,053.000 SIT
Ustanovitelja: Vrečar Franci in Vrečar

Tatjana, oba iz Lavrice, Škofljice, Vrečarje-
va 24a, vstopila 19. 12. 1989, vložila po
1,026.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Vrečar Tatjana, razrešena 10. 5.
1994 in ponovno imenovana za zastopnico,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Vrečar Franci, imenovan 10. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-33238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13586 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LUMAX, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, uvoz-izvoz in trgovino,
d.o.o., Komenda, Glavarjeva 10 a, sedež:
Glavarjeva 10 a, Komenda, pod vložno št.
1/22137/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5739616
Firma: LUMAX, podjetje za proizvod-

njo, storitve, uvoz-izvoz in trgovino,
d.o.o., Komenda

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lužar Majda, Komenda,

Glavarjeva 10 a, vstop 11. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33240

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04538 z dne 12. 12. 1995 pri

subjektu vpisa COMP-PRINT, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
Ljubljana, Nasperska 33, sedež: Nasper-
ska 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/08957/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskalditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427754
Osnovni kapital: 11,056.539,79 SIT
Ustanovitelja: Mamič Jože in Bašelj Ig-

nac, oba iz Ljubljane, Nasperska 33, vstopi-
la 3. 10. 1990, vložila po 5,528.269,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 602 Drug kopen-
ski promet; 723 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 726 Druge računalniške dejavnosti; 744
Ekonomska propaganda.

Rg-33242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01266 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
VRHNIKA, z.o.o., sedež: Cankarjev trg
5, Vrhnika, pod vložno št. 1/00833/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142270000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kržič Marjan, ing., razrešen 28. 2.
1995; zastopnik Turk Ivan, Log, Brezovica,
Molska c. 29, imenovan 1. 3. 1995, kot v. d.
direktorja zadruge, zastopa zadrugo brez
omejitev v okviru dejavnosti zadruge, razen
pri investicijah, pri pravnih poslih, ki se
nanašajo na promet z nepremičninami, z os-
novnimi sredstvi ali dolgoročnimi plasmaji
nad tolarsko protivrednostjo 1.000 DEM po
sklepu upravnega odbora zadruge. V poslih
zunanjetrgovinskega prometa zastopa zadru-
go neomejeno.

Rg-33244

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18056 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CHARLIE, podjetje za
trgovino in zastopanje, d.o.o., Zagorje
ob  Savi,  C.  9.  avgusta  103,  sedež:  C.
9. avgusta 103, Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/08553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5416850
Firma: CHARLIE, podjetje za trgovi-

no in zastopanje, d.o.o., Trbovlje, Ulica
1. junija 5

Skrajšana firma: CHARLIE, d.o.o., Tr-
bovlje

Sedež: Trbovlje, Ulica 1. junija 5
Osnovni kapital: 2,208.500 SIT
Ustanovitelj: Škoberne Igor, Trbovlje,

Ulica 1. junija 5, vstop 12. 9. 1990, vložek
2,208.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 511 Posredništvo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
517 Druga trgovina na debelo; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-33245

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13349 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpsia HIBISKUS, Trgovina, za-
stopanje, marketing, družba z omejeno
odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Puhova
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/02183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5288061
Firma: HIBISKUS, Družba za trgovi-

no, zastopanje, marketing, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,519.364,25 SIT
Ustanoviteljica: Čenčič Vera, Ljubljana,

Ob Sotočju 12, vstop 4. 4. 1990, vložek
1,519.364,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33246

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03504 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HOTEL LEV, Družba za
hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d.d.,
Ljubljana, Vošnjakova 1, sedež: Vošnja-
kova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika – člana
uprave s temile podatki:

Matična št.: 5000548
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vidmar Zlata, Ljubljana-Črnuče,
Suhadolčanova ul. 41, razrešena 1. 6. 1995
in imenovana za direktorico – članico upra-
ve, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33247

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13592 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MAXISPORT, trženje
športnih artiklov, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 211, sedež: Šmartinska 211, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in naziva zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5346134
Osnovni kapital: 1,675.400 SIT
Ustanovitelja: Čerin Primož in Čerin

Špela, oba iz Ljubljane, Šmartinska 211,
vstopila 1. 10. 1991, vložila po 837.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čerin Primož, razrešen 18. 7. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.
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Rg-33248

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06239 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JESEJ, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo lesa ter trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jamova 54, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenikov, osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5917425
Sedež: Ljubljana, Gorkičeva 18
Osnovni kapital: 1,524.500 SIT
Ustanovitelja: Krmelj Janez Tomaž,

vstop 26. 11. 1990 in Škraba Krmelj Darja,
vstop 5. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Gorkiče-
va 18, vložila po 762.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost podjetja se razširi na: trgovi-
na na debelo v obliki tranzita, na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; pridobivanje, nakup, prodaja rastlinskih
semen, vzgoja rastlin in poganjkov, izdela-
va pripomočkov za vzgojo rastlin, vzdrže-
vanje gozdnih cest, svetovanje s področja
zdravega načina življenja; svetovanje me-
tod doseganja telesne in duševne kondicije;
svetovanje s področja nege telesa, zdrave
prehrane in vzdrževanja psiho fizične kon-
dicije; raziskovalno razvojne storitve iz de-
javnosti podjetja; organizacija izobraževa-
nja s področja dejavnosti; organizacija
zdravstvenega turizma; izdelava publikacij
in brošur s področja dejavnosti.

Dejavnost se tako glasi: trgovina na de-
belo v obliki tranzita, na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi – mar-
keting; pridobivanje, nakup, prodaja rast-
linskih semen; vzgoja rastlin in poganjkov,
izdelava pripomočkov za vzgojo rastlin,
vzdrževanje gozdnih cest; svetovanje s po-
dročja zdravega načina življenja; svetova-
nje metod doseganja telesne in duševne kon-
dicije; svetovanje s področja nege telesa,
zdrave prehrane in vzdrževanja psihofizič-
ne kondicije; raziskovalno razvojne storitve
iz dejavnosti podjetja; organizacija izobra-
ževanja s področja dejavnosti; organizacija
zdravstvenega turizma; izdelava publikacij
in brošur s področja dejavnosti; izdelava,
predelava, proizvodnja in trženje lesa, le-
snih izdelkov in polizdelkov samostojno in
v sodelovanju s kooperanti; finančni con-
sulting – prevoz oseb v cestnem prometu;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; komercialni posli v funkciji pro-
meta blaga in storitev.

Dejavnost druge in tretje alinee in dose-
danjega vpisa se izbriše.

Rg-33250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01204 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa OBNOVA, z.b.o., Stano-
vanjska zadruga, Ljubljana, sedež: Par-
mova 45, Ljubljana, pod vložno št.
1/01601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5171431
Sedež: Ljubljana, Dunajska 367
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:

4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-

nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-33251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02575 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RA-FIN, podjetje za finanč-
ne in knjigovodske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 132, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19380/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, ustanoviteljev, deležev ter uskla-
ditev in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5647215
Firma: RA-FIN, podjetje za finančne

in knjigovodske storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška cesta 132

Skrajšana firma: RA-FIN, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška cesta 132

Ustanoviteljica: Nered Marjana, izstop
19. 5. 1995; M&M, d.o.o., izstop 19. 5.
1995; Špende Ivanka, Komenda, Suhadole
4E, vstop 26. 5. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-33252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09636 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KNOW-HOW, Proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Pirniče, se-
dež: Zgornje Pirniče 68, Pirniče, pod vlož-
no št. 1/21832/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5721687
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Milan Radoslav, Med-

vode, Zgornje Pirniče 88, vstop 18. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14971 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa Akademska in raziskoval-
na mreža Slovenije, Jamova 39, Ljublja-
na, sedež: Jamova 39, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18578/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5618100
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bonač Marko, mag., Ljubljana, Tr-
novski pristan 8, razrešen kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-33254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14585 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INŽENIRING KBT, Pod-
jetje za finančno, trgovsko in svetovalno
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Celovška
206, sedež: Celovška 206, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20228/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5672902
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mencinger Jože, razrešen 1. 8. 1994;
direktorica Zrimšek Darinka, Ljubljana, Do-
lenjska c. 204, imenovana 1. 8. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-33255

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09590 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ŽELEZNIK, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Antona Skoka 6, Dom-
žale, sedež: Antona Skoka 6, Domžale, pod
vložno št. 1/14780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5559707
Osnovni kapital: 5,320.000 SIT
Ustanovitelj: Železnik Janez, Domžale,

Antona Skoka 6, vstop 6. 1. 1992, vložek
5,320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09634 z dne 11. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa DEUM, Proizvodnja in trženje,
d.o.o., Medvode, sedež: Verje 9a, Medvo-
de, pod vložno št. 1/05439/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5339596
Osnovni kapital: 2,192.000 SIT
Ustanovitelj: Gnezda Emil, Medvode,

Verje 16, vstop 19. 1. 1990, vložek
2,192.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33257

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01448 z dne 14. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa KOPIM, podjetje za koo-
peracije, organizacijo proizvodnje, inže-
niring in marketing, d.o.o., sedež: Ilirska
18, Ljubljana, pod vložno št. 1/02461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe iz d.o.o. v d.n.o. ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5293693
Firma: KOPIM STERLE, podjetje za

kooperacije, organizacijo proizvodnje, in-
ženiring in marketing, d.n.o.

Skrajšana firma: KOPIM STERLE,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sterle Ivan, vstop 11. 10.
1989 in Sterle Barbara, vstop 23. 3. 1995
oba iz Ljubljane, Gorjančeva 10, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
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; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483

Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-33258

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09545 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ZETIT, d.o.o., podjetje za
trgovino in transport, Beblerjev trg 8,
Ljubljana, sedež: Beblerjev trg 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5425565
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Zekanović Đorđe, Ljublja-

na, Knezova 34 a, vstop 10. 10. 1990, vlo-
žek 1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33259

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05137 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27072/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5919207
Firma: VIP VIRANT, izdelki tehničnih

produktov, d.o.o.
Skrajšana firma: VIP VIRANT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot Sodarjev 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Virant Robert, Ljubljana,

Pot Sodarjev 7, vstop 7. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Virant Robert, imenovan 7. 9. 1995;
direktorica Virant Ivanka, Ljubljana, Pot So-
darjev 7, imenovana 7. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Virant Franc,
Ljubljana, Pot Sodarjev 7, imenovan 26. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 286 Proizvodnja rezilnega orodja
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 342 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic, pol-
prikolic; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 355 Proizvodnja drugih

vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil;  503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-33262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05534 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BEST, šport in gibalna
vzgoja, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/19169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5644852
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:

5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-33264

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05525 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KRAŠCOMMERCE, pod-
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jetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venčeva 24, sedež: Slovenčeva 24, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539234
Firma: KRAŠCOMMERCE, podjetje

za trgovino, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:

0121 Reja govedi, prireja mleka; 155 Pre-
delava mleka in proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 158 Proizvodnja drugih živil.

Rg-33265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05044 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TR/3, družba za opravlja-
nje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trg republike 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22372/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5730929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kos Iztok, razrešen 14. 10. 1995;
direktor Smerkolj Urban, Ljubljana, Trnov-
ska ulica 4, imenovan 6. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-33267

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12910 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa OTOLOG, podjetje za nu-
denje zdravstvenih storitev s področja
otorinolaringologije, d.o.o., Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 10, sedež: Ulica bratov
Učakar 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/23972/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5792550
Firma: OTOLOG, podjetje za nudenje

zdravstvenih storitev s področja otorino-
laringologije in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelj: Belšak Peter, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 10, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belšak Peter, razrešen 15. 6. 1994;
direktorica Belšak Martina, Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 10, imenovana 15. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33268

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04788 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa UNITRADE, d.o.o., Log pri
Brezovici, podjetje za trgovino na debelo
in drobno, Sedež: Rimska c. 43, Brezovi-
ca, pod vložno št. 1/02664/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299837
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:

1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene

galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjenm;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-33270

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05200 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MERITA, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 106 n, se-
dež: Cesta dveh cesarjev 106 n, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26585/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in firme s temile podatki:

Matična št.: 5895120
Firma: MERITA, trgovina, d.o.o., Lju-

bljana
Sedež: Ljubljana, Kajuhova 9

Rg-33272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02380 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/27053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5898013
Firma: JANČIK in ostali, gostinstvo in

trgovina, d.n.o., Moravče
Skrajšana firma: JANČIK in ostali,

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

odgovornostjo
Sedež: Moravče, Češnjice 32 a
Ustanovitelji: Jančik Ivan, Jančik Tonč-

ka, Jančik Sebastjan in Jančik Sabina, vsi iz
Moravč, Češnjice 32 a, vstopili 18. 4. 1995,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Jančik Ivan, imenovan 18. 4. 1995 in
družbenica Jančik Tončka, imenovana 18. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi, prireja
mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
4531 Električne inštalacije; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 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).

Rg-33273

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00247 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/27042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5886163
Firma: NOVA POT, Pfajfar in ostali,

d.n.o., družba za višjo kvaliteto življenja
Skrajšana firma: NOVA POT, Pfajfar

in ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Logatec, Tabor 28
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Pfajfar Barbara in Pfajfar

Dušan, oba iz Logatca, Tabor 28, vstopila
19. 12. 1994, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Pfajfar Barbara, imenovana 19. 12.
1994 in družbenik Pfajfar Dušan, imenovan
19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Rg-33277

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05122 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa MS PROJEKT, infor-
macijska tehnologija, d.o.o., sedež: Du-
najska cesta 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/26540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravek sklepa Srg 13865/94 –
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5409284
Osnovni kapital: 4,397.000 SIT
Ustanovitelji: Murovec Marjan, Ljublja-

na, Hošiminhova 9, vstop 31. 5. 1990, vlo-
žek 1,099.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fischer Dušan, Kranj, Ul. Juleta Ga-
brovška 19, vstop 31. 5. 1990, vložek
1,099.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Tomaž, Logatec, Ograde 16 a, vstop
31. 5. 1990, vložek 1,099.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Turk Franc, Cerkni-
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ca, Martinjak 3, vstop 31. 5. 1990, vložek
1,099.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00258 z dne 10. 10. 1995
pod št. vložka 1/26840/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča Novo mesto, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5313139
Firma: NIAGARA TIM, mikroračunal-

niški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIAGARA TIM,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ilešičeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cekuta Brane, izstop 7. 1.

1991; Vozelj Tadej, Novo mesto, K Roku
32, vstop 29. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Plot Marko,
Ljubljana, Ilešičeva 7, vstop 29. 12. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cekuta Brane, razrešen 7. 1. 1991;
direktor Vozelj Tadej, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995:
2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-33280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04495 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26829/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913438
Firma: OTIS LIFT, d.o.o., projektira-

nje, prodaja, montaža in vzdrževanje dvi-
gal; firma v ang. jeziku: OTIS LIFT Ltd.
project, sale, installation and...

Skrajšana firma: OTIS LIFT, d.o.o. v
angl. jeziku: OTIS LIFT Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 31/1/12
Osnovni kapital: 6,768.521,70 SIT
Ustanovitelj: OTIS S.p.A., Novara, Itali-

ja, Via Gnifetti 72, vstop 11. 9. 1995, vlo-
žek 6,768.521,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kasper Hubert, Limbuš, Ulica Lackove-
ga odreda 19, imenovan 11. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Jager
Gerhard, Heiligenkreuz, Hofwiese 35, ime-
novan 11. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 4531 Električ-
ne inštalacije; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-

mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-33279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14119 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ROXY, podjetje za trgovi-
no, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Brnčičeva ulica 21, Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/22983/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5759269
Skrajšana firma: ROXY, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Tomaž, Ljubljana, Te-

sovnikova 32, vstop 1. 4. 1993, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995: 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92623 Druge športne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa;

Rg-33281

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11416 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TEAM TRAINING, Pod-
jetje za menedžersko usposabljanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Polanškova
18, sedež: Polanškova 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20491/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5698898
Osnovni kapital: 1,500.121,40 SIT
Ustanovitelji: Team Training GmbH, Du-

naj, Avstrija, Isbarygasse 12, vstop 22. 10.
1992, vložek 1,200.097,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Team Personalberatung
& Beteiligung, Martin I.D. Wart, Avstrija,
Oberwarterstr. 46, vstop 22. 10. 1992, vlo-
žek 150.012,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sommeregger Heinrich, Celovec, Av-
strija, Leitenweg 46, vstop 22. 10. 1992, vlo-
žek 150.012,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rechberger Miran, Maribor, Prušnikova
2, imenovan 19. 5. 1994, zastopa družbo
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brez omejitev; direktor Deškovič Darko,
Ljubljana, Polanškova 18, imenovan 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se spremeni tako, da se sedaj
glasi: trgovina na drobno in debelo z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; reklame in
reklamne akcije; neomenjene storitve, kot
so domača špedicija, posredovanje, skla-
diščenje blaga, transfer tehnologije, indu-
strijska kooperacija, finančni inženiring,
factoring, računovodstvo; organiziranje in
vodenje individualnih in skupinskih izobra-
ževalnih programov za posameznike in pod-
jetja s področja marketinga, trženja, komu-
niciranja, menedžmenta in kadrovanja; sve-
tovanje s področja kadrov, menedžmenta in
podjetništva; posredovanje, zastopanje in
druge komercialne usluge v prometu blaga
in storitev; organiziranje in nudenje uslug
najema opreme, motornih vozil in objektov;
prometno agencijski posli.

Rg-33282

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13865 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26540/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Kranj, spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5409284
Firma: MS PROJEKT, informacijska

tehnologija, d.o.o.
Skrajšana firma: MS PROJEKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Murovec Marjan, Ljublja-

na, Hošiminhova 9, vstop 31. 5. 1990, vlo-
žek 500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fišer Dušan, Kranj, Gabrovška 19, vstop
31. 5. 1990, vložek 500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jenko Tomaž, Logatec, Ogra-
de 16 a, vstop 31. 5. 1990, vložek 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turk Franc,
Cerknica, Martinjak 3, vstop 31. 5. 1990,
vložek 500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenko Tomaž, Logatec, Ograde 16 a,
imenovan 31. 5. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-33283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05354 z dne 11. 12. 1995
pod št. vložka 1/27103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924111
Firma: LESECO, družba za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LESECO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Delavska ulica 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinič Zdenka, Ljublja-

na, Delavska ulica 24, vstop 10. 11. 1995,
vložek 1,420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Golob Matej, Ljubljana, Zagrebška
ulica 22, vstop 10. 11. 1995, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinič Zdenka, imenovana
10. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev

razen pri sklepanju naslednjih pogodb: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, če posel ni predviden v planskem
aktu družbe; najemanje ali dajanje posojil,
ki presegajo 10% osnovnega kapitala druž-
be, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 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; 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
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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-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 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.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Po-
slovanje 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; 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; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-33284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04493 z dne 29. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5913420
Firma: CETON KRAJNIK & CO, pod-

jetje za svetovanje, zastopanje in posred-
ništvo, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: CETON KRAJNIK &
CO, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Jesenkova 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Dušan in Krajnik

Tatjana, oba iz Škofje Loke, Godešič 63 a,
vstopila 31. 8. 1995, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnik Dušan, imenovan 31. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 1531

Predelava in konzerviranje krompirja; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenin in kvačkanih oblačil;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravilo 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 pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5112 Trgovina na debe-
lo 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 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; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 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 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-33287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02298 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LB LEASING, d.o.o., Ljub-
ljana, Trg republike 3, sedež: Trg repub-
like 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/07355/00
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.: 5384915
Osnovni kapital: 336,171.000 SIT
Ustanovitelj: Nova ljubljanska banka,

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop 15. 6.
1990, vložek 336,171.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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vozili; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-33289

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05746 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5926165
Firma: PATWARE, patenti in infor-

matika, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PATWARE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Jurčkova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kraljič Janez, Ljubljana,

Jurčkova 17, vstop 30. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraljič Janez, imenovan 30. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne

poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-33290

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06043 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/24955/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5817714001
Firma: KRUSE & MEINERT, Pro-

izvodnja pohištva, d.o.o., Podružnica Na-
zarje

Skrajšana firma: KRUSE & MEINERT,
d.o.o. Podružnica Nazarje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Nazarje, Lesarska 10
Ustanovitelj: Kruse & Meinert, Pro-

izvodnja pohištva, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska c. 11, vstop 21. 12. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dobrovc Marijan, Nazarje, Žlabor 30,
imenovan 21. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Verbič Gregor, Šoštanj,
Florjan 277, imenovan 21. 12. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7310 Razsikovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7525 Zaščita in re-
ševanje pri požarih in nesrečah.

Rg-33299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19777 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOMPAS COMPUTERS,
informacijski inženiring, d.d., Ljubljana,

Pražakova 4, sedež: Pražakova 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5573866
Firma: KOMPAS COMPUTERS, in-

formacijski inženiring, d.o.o. Ljubljana,
Pražakova 4

Skrajšana firma: KOMPAS COMPU-
TERS, d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelji: Kompas Consulting, d.d.,

izstop 28. 12. 1994; Kompas Holidays turi-
stično podjetje, d.d., Ljubljana, Slovenska
36, vstop 28. 12. 1994, vložek 320.460 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kompas Ing-
pos, inženiring, d.d., Ljubljana, Tržaška 37,
vstop 28. 12. 1994, vložek 152.600 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kompas Interna-
tional, turistična in trgovinska delniška
družba, Ljubljana, Pražakova 4, vstop
28. 12. 1994, vložek 76.300 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Cankar Aleksander,
Ljubljana, Parmova 20, vstop 28. 12. 1994,
vložek 228.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dovečar Darjan, Ljubljana, Lovska
14, vstop 28. 12. 1994, vložek 228.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gartner Janče,
Domžale, Goričica pri Ihanu 29, vstop
28. 12. 1994, vložek 228.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Naglič Matjaž, Ljublja-
na, Jazbečeva pot 14, vstop 28. 12. 1994,
vložek 61.040 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kompas Turizem, turistično podjetje,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop 28. 12.
1994, vložek 228.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gartner Janče, razrešen 28. 12. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, razen za: skle-
nitev komercialnih pogodb, ki presegajo
vrednost 500.000 USD v tolarski protivred-
nosti; za sklenitev pogodb, ki se nanašajo
na promet nepremičnin; za promet osnov-
nih sredstev in dolgoročnih plasmajev, za
kar potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 642 Telekomunikacije; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 63 – 14. XI. 1996 Stran 4463

paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.

Rg-33300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05863 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ZAVOD RS ZA VARSTVO
PRI DELU, s p.o. Ljubljana, Bohoričeva
22 a, Ljubljana, pod vložno št. 1/00247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5055580
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7411 Pravno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7525 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-33301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01977 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AGIP S. družba za trženje
z naftnimi derivati, d.o.o., Trg republike
3,  Ljubljana,  sedež:  Trg  republike  3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25944/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5865441
Osnovni kapital: 163,339.400 SIT
Ustanovitelj: Agip Petroli S.p.A., izstop

23. 2. 1995; Agip Petroli International,
WTC, Amsterdam, Nizozemska, Stra-
winskylann 1041, vstop 23. 2. 1995, vlo-
žek 163,339.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 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; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom.

Rg.3 3302

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00077 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa K-ANDI, Podjetje za na-

bavo in prodajo blaga na veliko in malo,
d.o.o., Hribarjeva 11, Cerknica, sedež:
Hribarjeva 11, Cerknica, pod vložno št.
1/04053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5312086
Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 501

Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 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; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 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; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 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;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, 55302 De-

javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-33303

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04150 z dne 10. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09757/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5449723001
Firma: TIM TKALEC, podjetje za in-

ženiring, svetovanje, nadzor, trgovino in
montažo strojnih inštalacij, d.o.o., Ljub-
ljana, ..., Poslovna enota Dunajska 232

Skrajšana firma: TIM TKALEC, d.o.o.,
Ljubljana, PE Dunajska 232

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 232
Ustanovitelj: TIM TKALEC podjetje za

knjigovodstvo in montaža cevnih instalacij,
d.o.o., Ljubljana, Ulica Staneta Severja 4,
vstop 25. 4. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tkalec Slava, Ljubljana, Ulica Stane-
ta Severja 4, imenovana 25. 4. 1994, direk-
tor Tkalec Matija, Ljubljana, Ulica Staneta
Severja 4, imenovan 25. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 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
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 in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
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bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in anali-
ze; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33305

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14058 z dne 10. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27240/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5865484
Firma: FRANCONI, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Pre-
šernova 15, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Prešernova 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lužnik Sabina, Brezo-

vica pri Ljubljani, Cesta na Breg 14, vstop
20. 6. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lužnik Vlado, Ljubljana, Linhartova 3,
imenovan 20. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Lužar Marjan, Škofja
Loka, Trata 39, imenovan 20. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-33307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06044 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ERO TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 9, sedež: Kolod-
vorska 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/24955/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev ter zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5817714
Firma: KRUSE & MEINERT, Pro-

izvodnja pohištva, d.o.o.

Skrajšana firma: KRUSE & MEINERT,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 11
Ustanovitelja: Gorenje Glin Holding Le-

sna industrija, d.o.o., Nazarje, Lesarska 10,
vstop 21. 12. 1995, vložek 517.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Glin Pohištvo, To-
varna pohištva in opreme, d.o.o., Nazarje,
Lesarska 10, vstop 21. 12. 1995, vložek
982.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hermes, trgovina, proizvodnja in storitve,
d.o.o., izstop 21. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resman Edvard, razrešen 21. 12.
1995; direktor Verbič Gregor, Šoštanj, Flor-
jan 277, imenovan 21. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7525 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah.

Rg-33308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12886 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PANAX, izvoz-uvoz, finanč-
ne in borzne storitve, d.o.o., sedež: Du-
najska 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/17263/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in naziva zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5653207
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: UNIART, podjetje za fi-

nančne, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 51, vstop 25. 3. 1993,
vložek 765.510 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Golubovski Blaženka, Ljubljana, Šti-
hova 20, vstop 2. 4. 1992, vložek 735.490
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Peric Valter, Portorož, Lepa cesta
50, razrešen 17. 5. 1994 in imenovan za
zastopnika, ki kot namestnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za: zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; storitve ra-
ziskovanja ter dajanja in uporabe informa-
cij in znanja v gospodarstvu; finančni inže-
niring.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgov-
sko zastopanje; posredovanje v prometu bla-
ga in storitev; komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
in živilskimi proizvodi; opravljanje komi-
sijskih poslov; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; storitve avtomatske obde-
lave podatkov; storitve faktoringa; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
knjigovodske storitve; gospodarsko sveto-
vanje; finančne storitve; borzne storitve;
menjalniški posli; zastopanje v prometu bla-
ga in storitev; storitve raziskovanja ter daja-
nja in uporabe informacij in znanja v gos-
podarstvu; finančni inženiring.

Rg-33309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01215 z dne 9. 1. 1995 pri
subjektu vpisa COMMERCE, Zastopstvo
tujih firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva
6, PE – Commerce Avtomobili, Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, pod vložno št.
1/00037/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5000181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zorec Stane, razrešen 15. 3. 1995;
zastopnik Kaplan Jože, Ljubljana, Riharje-
va 34, imenovan 15. 3. 1995, kot v.d. glav-
nega direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-33310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19755 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM ŽITO
LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Šmartinska
154, Ljubljana, pod vložno št. 1/07695/00
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.: 5132649
Osnovni kapital: 1,906.470,22 SIT
Ustanovitelji: Žito Mlini, d.o.o., Ljublja-

na, Šmartinska 144, vstop 4. 12. 1991, vlo-
žek 310.678,28 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žito Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Šmartinska 154,
vstop 4. 12. 1991, vložek 1,000.649,82 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žito pekarna
Krško, d.o.o., Krško, Krško, Cesta 4. julija
86, vstop 4. 12. 1991, vložek 68.615,95 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žito pekarna
Vrhnika, d.o.o., Vrhnika, Vrhnika, Idrijska
21, vstop 4. 12. 1991, vložek 59.086,11 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žito Gorenjka,
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d.o.o., Lesce, Lesce, Rožna dolina 8, vstop
4. 12. 1991, vložek 238.250,39 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žito Imperial Krško,
d.o.o., Krško, Cesta 4. julija 86, vstop 4. 12.
1991, vložek 95.299,55 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žito Šumi, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 154, vstop 4. 12. 1991, vložek
123.890,12 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žito maloprodaja, d.o.o., Ljubljana, Kar-
deljeva 9, vstop 4. 12. 1991, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03402 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
VZDRŽEVANJE, podjetje za vzdrževa-
nje in varstvo cest, d.o.o., Ljubljana,
Stolpniška 10, sedež: Stolpniška 10, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576067
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 9000 Storitve
javne higiene.

Rg-33312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15567 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MIREX TRADE, iz-
voz-uvoz in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Polje 351 b, sedež: Polje 351 b, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5815932
Osnovni kapital: 1,507.370 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Miran, Sežana,

Pod Sedovnikom 31, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 1,507.370 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in tranformatorjev; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 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.; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
926 Športna dejavnost.

Rg-33313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12525 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EVENTUS COMPUTERS,
Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana,  Pod  hruško  1,  sedež:  Pod
hruško 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/03745/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5437334
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jamnik Anton, Ljubljana,

Pod hruško 1, vstop 8. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jamnik Marko, Ljubljana, Vinterca 6, vstop
15. 4. 1991, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-33314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15531 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GALTEX & CO, Storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Prištinska 10, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24880/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-

podarskih družbah in spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5855055
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Senica Matjaž in Senica

Mirjam, oba iz Ljubljane, Prištinska 10,
vstopila 16. 4. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03601 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA ZASTAV-
LJALNICA-LOMBARDNA HIŠA, fi-
nančne storitve Ljubljana, Resljeva 6, se-
dež: Resljeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/12945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5516935
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT

Rg-33316

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19766 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa M.A. Moj avto, trgovina in
servis, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 133, se-
dež: Tržaška 133, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14516/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5551714
Osnovni kapital: 9,690.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem za avto, tr-

govina na debelo in drobno z avtomobili,
rezervnimi deli in materialom, p.o., Ljublja-
na, Celovška 150, vstop 17. 1. 1992, vložek
9,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 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; 511 Posredništvo; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debe-
lo 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5164 Trgovina na de-
belo 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; 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 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; 527 Popra-
vila izdelkov široke porabe; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 552 Dejavnost domov, kam-

pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 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; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-33317

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05966 z dne 8. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27222/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926645
Firma: D.A. ŠUSTER, Trgovina, Finan-

ce, Nepremičnine, Svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: D.A. ŠUSTER, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuster Dagmar-Alojz,

Ljubljana, Linhartova 42, vstop 18. 12.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuster Dagmar-Alojz, imenovan
18. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 501
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; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-

mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, 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 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;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
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govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;

7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno 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; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-33318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05745 z dne 8. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27227/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926157
Firma: SVET R.E., nepremičnine, tr-

govina, finance in gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SVET R.E., d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 149
Osnovni kapital: 2,123.500 SIT
Ustanovitelja: Petek Vlado, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 6, vstop 13. 11. 1995,
vložek 1,061.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kogovšek Sandi, Logatec, Cesta
5. maja 3, vstop 13. 11. 1995, vložek
1,061.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petek Vlado, imenovan 13. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ko-
govšek Sandi, imenovan 13. 11. 1995, kot
izvršni direktor zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,

železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 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
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
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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 izdelki; 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 zunaj
prodajaln; 527 Popravila 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); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
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; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Eko-
nomska propaganda; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 747 Čišče-
nje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-33319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17088 z dne 28. 12. 1995
pod št. vložka 1/27204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5884373
Firma: PIRNAR & SAVŠEK, Inženir-

ski biro, d.o.o., Zagorje, C. 9. avgusta 48
Skrajšana firma: PIRNAR & SAVŠEK,

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

govornostjo
Sedež: Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta

48
Osnovni kapital: 2,231.000 SIT
Ustanovitelji: Pirnar Miro, Trbovlje, C.

Tončke Čeč 57, vstop 21. 12. 1994, vložek
1,115.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Savšek Zdenko, Zagorje ob Savi, C. zmage
20, vstop 21. 12. 1994, vložek 1,115.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pirnar Miro, imenovan 21. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Sav-
šek Zdenko, imenovan 21. 12. 1994, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-33321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13563 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EKRAN, podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in turistično posredova-
nje ter marketing, d.o.o., Jeranova 22 a,
Ljubljana, Jeranova 22 a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11032/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5461987
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Šegan Nedeljko, Kranjska

Gora, Bezje 10, vstop 13. 12. 1990, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13621 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROKSANS, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 266, Ljubljana, pod vložno št.
1/13507/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5523885
Osnovni kapital: 2,220.100 SIT
Ustanovitelj: Šebenik Robert, Ljubljana,

Tržaška 266, vstop 3. 10. 1991, vložek
2,220.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Predikaka Andrej, izstop 27. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Predikaka Andrej, razrešen 26. 7.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih
poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 0113 Vinogradniš-
tvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za
proizvodnjo 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 storitve;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 020 Gozdarstvo in gozdarske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 152 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1520 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 153 Predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
154 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj
in maščob; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 155 Prede-
lava mleka in proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sla-
doleda; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;

157 Proizvodnja krmil za prehrano živali;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 158 Proizvodnja drugih živil;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 159 Proizvodnja pijač;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 251 Proizvodnja izdelkov iz gu-
me; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov 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
izdelkov iz plastičnih mas; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, 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; 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; 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;
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
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-
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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 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; 5512 Dejavnost
hotelov 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
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti 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 plačili ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čili ali po pogodbi; 921 Filmska in videode-
javnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost; 922
Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
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-33323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03323 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PART, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Na Herši 16, Ljub-
ljana, sedež: Na Herši 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22667/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5748631
Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995: 172

Tkanje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 361 Proizvodnja pohištva;
454 Zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-33324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19271 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VALOVI, Podjetje za trgo-
vino, storitve in turizem, d.o.o., Ljublja-
na,  Dunajska  48,  sedež:  Dunajska  48,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5726263
Firma: VALOVI, d.o.o., podjetje za tr-

govino, storitve in turizem, Ljubljana,
Dunajska 48

Osnovni kapital: 1,511.386 SIT

Ustanovitelji: Lukati Janez, Radomlje, Gre-
gorčičeva 17, vstop 4. 12. 1992, vložek
392.960,36 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lukati Nada, Radomlje, Gregorčičeva
17, vstop 4. 12. 1992, vložek 392.960,36
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pataj Jo-
sip, Poreč, Gašpara Kalčiča 10, vstop 10. 11.
1994, vložek 120.910,88 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Varšič Amalija, Ljubljana,
Cesta 24. junija 72 a, vstop 10. 11. 1994,
vložek 120.910,88 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Urbanija Drago, Domžale, Drago-
melj 35, vstop 10. 11. 1994, vložek
120.910,88 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Petrič Jožefa, Ljubljana, Glinškova
ploščad 10, vstop 10. 11. 1994, vložek
120.910,88 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lomovšek Jožica, Veliki Gaber, Veliki
Gaber 28, vstop 10. 11. 1994, vložek
120.910,88 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Purič Nurija, Ivančna Gorica, Stična 154,
vstop 10. 11. 1994, vložek 120.910,88 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995: 221
Založništvo; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo 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 nespeicaliziranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 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 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovano svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-33327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06027 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNOLOŠKI PARK
LJUBLJANA, d.o.o., Jamova 39, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in naziva zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5911508
Ustanovitelj: Helios, Domžale, izstop

7. 11. 1995; Iskra Sistemi, Podjetje za avto-
matizacijo procesov, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 21, vstop 7. 11. 1995, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lesjak Iztok, razrešen 7. 11. 1995;
zastopnik Lesjak Iztok, Koper, Tomšičeva
ulica 6, razrešen 7. 11. 1995 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04087 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNIŠKI MUZEJ SLO-
VENIJE, LJUBLJANA, p.o., Parmova 33,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01179/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052602001
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996:

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-33330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03873 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTEGRAL KUM, promet,
delavnice in turizem, d.d., Keršičev hrib
1, Trbovlje, pod vložno št. 1/10844/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5448727
Člani nadzornega sveta: Gorjup Bojan,

izstop 28. 6. 1995; Hafner Ernest, izstop
28. 6. 1995; Vran Slavko in Kramar-Mlakar
Jelena, vstopila 28. 6. 1995.

Rg-33331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15464 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INŽENIRING, PROJEK-
TIRANJE, RAZVOJ IBT LJUBLJANA,
p.o., Proletarska 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5181755
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 5132

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-33332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05910 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LB CONSULTATIO, Pod-
jetje za gospodarsko svetovanje in revizi-
jo, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07263/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5387418
Firma: GS CONSULTATIO, Podjetje

za gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: GS CONSULTATIO,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelj: Ljubljanska banka, d.d., iz-

stop 25. 10. 1993; Consultatio Wirtschafts-

prüefugsgesellschaft m.b.H., Wien, Oster-
reich, Avstrija, Holzmeistergasse 9, vstop
15. 5. 1990, vložek 10,030.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Debevec Annemarie, razrešena
12. 4. 1994; direktorica Barišič Maja, Vrh-
nika, Na klisu 4, imenovana 12. 4. 1994,
zastopa družbo z omejitvijo, da nad 400.000
SIT zastopa skupno z namestnikom; direk-
tor Schloss Robert, razrešen 12. 4. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Briše se naslednja dejavnost: ekonom-
ska finančna revizija, upoštevajoč ustrezne
predpise o letnih računovodskih izkazih, z
izstavitvijo ustreznega formalnega pisnega
poročila ali brez takšnega poročila.

Dejavnost se sedaj glasi: obdelava skup-
nih vlaganj, iskanje partnerjev v Sloveniji
oziroma v tujini, svetovanje glede pravnih
oblik, lokacije, pogodbe o vlaganju in vseh
odprtih vprašanj v zvezi z ustanovitvijo tak-
šnih podjetij; vrednotenje takšnih podjetij v
skladu z mednarodno priznanimi normami
ob upoštevanju zadevnih slovenskih po-
slovnih običajev, svetovanje o davkih in
sestava bilanc ter davčnih prijav v skladu z
veljavnimi slovenskimi pravnimi predpisi;
svetovanje in izvedenstvo na področju
vprašanja davkov, organizacije podjetij, ra-
čunovodstva, ekonomike podjetij, študij iz-
vedljivosti (feasibility), deviznopravnih
vprašanj, problemov zakonskih postopkov
ter primarne tržne in poslovne informacije,
kakor tudi izvozna in uvozna dovoljenja;
razna podpora strankam pri iskanju stikov,
oziroma pri razgovorih z domačimi ter tu-
jimi partnerji, kreditnimi instituti in drugi-
mi organizacijami.

Rg-33334

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15461 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PRESTIGE-PRIMUS,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
živilskih in neživilskih proizvodov, stori-
tve, marketing, zunanjo trgovino…, Kam-
nik, sedež: Markovo 3/c, Kamnik, pod
vložno št. 1/20805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5875617
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštar Rudi, vstop 4. 8.

1992 in Šuštar Helena, vstop 25. 11. 1994,
oba iz Kamnika, Markovo 3/c, vložila po
850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuštar Rudi, razrešen 25. 11. 1994;
direktorica Šuštar Helena, imenovana
25. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33335

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15517 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CEKIN, podjetje za stori-
tve, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Hradetskega 48 a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06816/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
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osnovnega kapitala, spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5376076
Firma: CEKIN, Podjetje za gradbeniš-

tvo, storitve, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Hradetskega 48 a

Osnovni kapital: 1,851.369 SIT
Ustanovitelja: Ibraimov Avni, Ljubljana,

Hradetskega 48 a, vstop 22. 3. 1993, vložek
925.684,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ibraimov Šeriban, Ljubljana, Hradetskega 48,
vstop 22. 3. 1993, vložek 925.684,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 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 široke
porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-33336

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05944 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRANS, p.o., med-

narodna špedicija, Ljubljana, sedež: Ti-
volska 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/01590/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5091802
Firma:  INTERTRANS,  mednarodna

špedicija, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERTRANS, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 388,342.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
28. 3. 1995, vložek 38,834.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
28. 3. 1995, vložek 38,834.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 3. 1995,
vložek 129,081.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 28. 3. 1995, vložili 77,668.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 28. 3. 1995, vloži-
li 103,925.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Kovačič Mari-
ja, Neuman Vida in Krnel Franc, vsi vstopi-
li 28. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 221
Založništvo; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 601 Železniški promet;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33337

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06156 z dne 18. 1. 1996 pri

subjektu vpisa INTERTRANS, p.o., med-
narodna špedicija, Ljubljana, sedež: Ti-
volska 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/01590/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev INTERTRANS COM-
MERCE, mednarodna špedicija, transport,
zunanja in notranja trgovina d.o.o., Ljublja-
na (vl. št. 1/12382/00) na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 29. 12. 1995 s temile
podatki:

Matična št.: 5091802.

Rg-33338

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06157 z dne 18. 1. 1996 pod
št. vložka 1/12382/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi pripojitve k
družbi INTERTRANS, p.o. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5494664
Firma: INTERTRANS COMMERCE,

mednarodna špedicija, transport, zuna-
nja in notranja trgovina, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: INTERTRANS COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 7,972.173 SIT
Ustanovitelji: Bažika Karlo, Ljubljana,

Dalmatinova 10, vložek 39.555 SIT; Fakin
Irena, Škofljica, Gratova 17, vložek 4.045
SIT; Josipovič Sonja, Ljubljana, Pot v hri-
bec 3, vložek 18.245 SIT; Grošelj Mojca,
Ljubljana, Clevelandska 23, vložek 22.865
SIT; Mozetič Majda, Ljubljana, Studenec 5,
vložek 125.668 SIT; Vokal Kraševec Ma-
rinka, Ljubljana, Gabrščkova 59, vložek
123.539 SIT; Tomšič Dušan, Ljubljana, Ko-
betova 44, vložek 26.755 SIT; Kralj Anka,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 108, vložek
21.155 SIT; Žunec Ivan, Ljubljana, Ce-
lovška 181, vložek 7.475 SIT; Mrak Ivanka,
Ljubljana, Titova 135, vložek 50.155 SIT;
Čučnik Boža, Ljubljana, Bratov Učakar 60,
vložek 72.025 SIT; Marolt Neva, Grosup-
lje, Brinje c. I/3, vložek 29.645 SIT; Ga-
brovšek Polda, Ljubljana, Potrčeva 8, vlo-
žek 416.503 SIT; Furlan Mitja, Ljubljana,
Šišenska 2, vložek 50.895 SIT; Kermavnar
Tončka, Vnanje Gorice, Vnanje Gorice 16,
vložek 20.225 SIT; Ljubič Danica, Ljublja-
na, Topniška 45, vložek 134.155 SIT; Mrak
Miran, Kamnik, Pot na Poljane 6 d, vložek
23.335 SIT; Mikložič Lilijana, Ljubljana,
Malči Beličeve 61, vložek 11.825 SIT; Pu-
har Ljudmila, Ljubljana, Trebinjska 13, vlo-
žek 56.320 SIT; Bukovec Anton, Ljubljana,
Maroltova 16, vložek 24.700 SIT; Vogrin-
čič Branko, Lavrica, Babškova pot 21, vlo-
žek 19.955 SIT; Burgar Rozalija, Mengeš,
Tomšičeva 6, vložek 23.685 SIT; Vogrinčič
Biljana, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vlo-
žek 32.445 SIT; Demšar Urban, Dragomer,
Vrtna pot 7, vložek 25.400 SIT; Ban Marija,
Ljubljana, Marinkov trg 14, vložek 21.440
SIT; Dežman Irena, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 84; vložek 24.410 SIT; Brus Alojz,
Ljubljana, Kolmova 7, vložek 78.845 SIT;
Dolinar Tanja, Log pri Brezovici, Cesta na
breg 8, vložek 19.290 SIT; Franko Slavko,
Ljubljana, Rjava cesta 2 b, vložek 11.600
SIT; Glažar Bogdan, Ljubljana, Brodarjev
trg 13, vložek 38.625 SIT; Jakše Jože, Le-
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sno brdo, Lesno brdo 74, vložek 52.910;
Jerinić Branka, Ljubljana, Rojčeva ul. 22,
vložek 18.200 SIT; Karajica Dušan, Ljub-
ljana, Vlahovičeva 43, vložek 12.000 SIT;
Kavčič Zinka, Vrhnika, Dobovičnikova 25,
vložek 26.000 SIT; Krašovec Josip, Ljub-
ljana, Vlahovičeva 39, vložek 37.580 SIT;
Leskovšek Jernej, Dob, Žeje 6 a, vložek
15.600 SIT; Mihevc Mojca, Borovnica, La-
ze 28, vložek 35.975 SIT; Pegan Herta,
Ljubljana, Celovška 177, vložek 22.000 SIT;
Rekar Franc, Kranj, Tončka Dežmana 4,
vložek 31.645 SIT; Zupančič Jožica, Gro-
suplje, Sp. Slivnica 55, vložek 53.300 SIT;
Ašič Lijana, Krško, Sl. Rožanca 9, vložek
12.400 SIT; Bervar Brigita, Ljubljana, Kve-
drova 18, vložek 42.975 SIT; Cetinski Ber-
narda, Ljubljana, Riharjeva 32, vložek
11.000 SIT; Dumitrov Bogdan, Ljubljana,
Podmilščakova 30/a, vložek 15.865 SIT; Er-
javec Jelka, Ljubljana, Černivčeva 15, vlo-
žek 29.735 SIT; Gergar Miran, Ljubljana,
Reboljeva 41, vložek 17.100 SIT; Jaklič Jo-
že, Tacen, Pot sodarjev 12, vložek 16.500
SIT; Juršič Jolanda, Ljubljana, Brilejeva 8,
vložek 29.600 SIT; Kovačič Marjana, Ljub-
ljana, Kajuhova 5, vložek 194.694 SIT; Ma-
tič Ljubica, Ljubljana, Glavarjeva 49, vlo-
žek 37.645 SIT; Mavec Metod, Pako, Pako
22, vložek 36.270 SIT; Menart Marjan,
Ljubljana, Tržaška 115, vložek 33.800 SIT;
Ržen Božidar, Ljubljana, Majaronova 10,
vložek 25,745 SIT; Starman Milena, Ljub-
ljana, Gotska ulica 1, vložek 21.610 SIT;
Struga Matjaž, Ljubljana, Ziherlova 41, vlo-
žek 8.900 SIT; Šaubert Boris, Ljubljana, Ul.
Zore Ragancinove 10, vložek 17.000 SIT;
Škarja Parkelj Irena, Ljubljana, Novo polje
c. VII/129, vložek 24.425 SIT; Tratar Mari-
ja, Ljubljana, Martina Krpana 5, vložek
34.755 SIT; Troha Mateja, Ljubljana, Na
Herši 10, vložek 26.900 SIT; Trdan Andrej,
Ljubljana, Bratov Škofov 5, vložek 15.100
SIT; Bandel Mojca, Komen, Gabrovica 9,
vložek 184.617 SIT; Brudar Suzana, Ljub-
ljana, Slomškova 17/a, vložek 106.772 SIT;
Glažar Meta, Ljubljana, Brodarjev trg 13,
vložek 37.670 SIT; Horvat Franc, Ljublja-
na, Šišenska 38, vložek 71.705 SIT; Lindič
Kristina, Litija, Maistrova 1, vložek 23.290
SIT; Oražem Jože, Ljubljana, Potrčeva 4,
vložek 39.217 SIT; Piškur Marko, Ljublja-
na, Pribinova 7, vložek 10.425 SIT; Sečnik
Peter, Ljubljana, Na Herši 10, vložek
479.424 SIT; Svetek Lučka, Ljubljana, Ste-
letova 2, vložek 24.565 SIT; Svetek Rok,
Ljubljana, V Murglah 67 e, vložek 368.723
SIT; Veršaj Nataša, Ljubljana, Dolenjska
45 a, vložek 120.014; Blažič Vida, Ljublja-
na, Hruševska c. 39/a, vložek 49.335 SIT;
Čumurovič Sauda, Ljubljana, Smoletova ul.
13, vložek 27.835 SIT; Gorec Moroslav,
Ljubljana, Maroltova 1, vložek 52.115 SIT;
Hafner Breda, Ljubljana, Maroltova 1, vlo-
žek 26.335 SIT; Jerko Mija, Ljubljana,
Kmečka pot 26, vložek 247.239 SIT; Kosi
Jelka, Litija, Spodnji Hotič 32, vložek
37.555 SIT; Ljubič Natalija, Ljubljana, Pre-
glov trg 5, vložek 21.670 SIT; Nikolič Mir-
jana, Domžale, Ljubljanska 84, vložek
26.335 SIT; Papež Ana, Ljubljana, Hrušev-
ska c. 45/b 108, vložek 29.335 SIT; Parkelj
Martin, Ljubljana, Novo polje c. VII/129,
vložek 22.245 SIT; Karajica Germana, Ljub-
ljana, Tbilisijska 62, vložek 23.165 SIT;

Škoda Helena, Ljubljana, Polanškova 35,
vložek 22.115 SIT; Skubic Nataša, Domža-
le, Ljubljanska c. 90, vložek 33.445 SIT;
Zaviršek Silva, Ljubljana, Tovarniška 30,
vložek 72.788 SIT; Bizjak Anton, Maribor,
Borštnikova 100, vložek 86.035 SIT; Boj-
kovič Siniša, Maribor, Staneta Severja 4,
vložek 21.555 SIT; Drolc Adolf, Maribor,
Razlagova 27, vložek 14.935 SIT; Frangež
Irena, Maribor, Krekova 14, vložek 176.541
SIT; Hozjak Erna, Maribor, Dervenškova
28, vložek 4.510 SIT; Kikl Mihael, Šentilj,
Šentilj 85, vložek 25.600 SIT; Neuman Vi-
da, Spodnje Hoče, Bohovska c. 10, vložek
419.936 SIT; Nunčič Dejan, Hoče, Zg. Ho-
če 30/e, vložek 50.195 SIT; Šincek Petra,
Miklavž, Ptujska 341, vložek 17.110 SIT;
Trajkovič Sašo, Maribor, Koroška c. 39, vlo-
žek 29.465 SIT; Tričkovič Dušan, Prager-
sko, Ob železnici št. 8, vložek 42.780 SIT;
Gorjup Rozalija, Sežana, Šmarje pri Sežani
35, vložek 29.620 SIT; Hreščak Mira, Seža-
na, Štorje 87, vložek 26.980 SIT; Pipan Sil-
vo, Tomaj, Tomaj 94, vložek 110.370 SIT;
Poljšak Anton, Sežana, Ivana Rozmana 5,
vložek 23.465 SIT; Bavdaž Bruno, Nova
Gorica, Lemutova 3, vložek 153.305 SIT;
Bavdaž Lili, Nova Gorica, Lemutova 3, vlo-
žek 64.065 SIT; Bratkič Sandi, Nova Gori-
ca, Prešernova 7, vložek 52.580 SIT; Koršič
Drago, Gornje Cerovo, Gornje Cerovo 46,
vložek 98.330 SIT; Pelicon Ana, Brdo, Br-
do 16, vložek 27.510 SIT; Primožič Alenka,
Nova Gorica, Cankarjeva 82, vložek 40.890
SIT; Bubnič Dejan, Koper, Vena Pilona 12,
vložek 8.000 SIT; Kastner Marinka, Koper,
Kvedrova 8, vložek 83.208 SIT; Kosmovski
Slobodan, Koper, Istrskega odreda 8, vlo-
žek 132.252 SIT; Krnel Franc, Koper, Izlet-
niška pot 6, vložek 285.539 SIT; Mutič
Zdravko, Koper, Čevljarska 32, vložek
12.600 SIT; Radišič Izabela, Koper, Bonini
21 d, vložek 16.180 SIT; Bavdek Klemen,
Kranj, Planina 25, vložek 3.560 SIT; Berce
Barbara, Selca, Selca 100, vložek 20.900
SIT; Herlec Milica, Kranj, Kidričeva 16,
vložek 98.360 SIT; Gašperin Božidar, Jese-
nice, Tavčarjeva 1/a, vložek 102.335 SIT;
Podržaj Hedvika, Kranj, Stara c. 8, vložek
33.895 SIT; Tošič Branko, Lesce, Begunj-
ska 29, vložek 11.600 SIT; Rebselj Anton,
Zagreb, Bečimovićeva 5, vložek 102.067
SIT; Žigon Branko, Sežana, Cesta na Leni-
vec, vložek 139.801 SIT; Anzeljc Vida,
Ljubljana, Tkalska 33, vložek 107.085 SIT;
Modic Ivanka, Rakek, Heroja Iztoka 12, vlo-
žek 581.161 SIT, vsi izstopili 29. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sečnik Peter, razrešen 29. 12. 1995.

Pripojitev k INTERTRANS p.o. medna-
rodna špedicija Ljubljana, Tivolska 50 (vl.
št. 1/1590/00) na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 29. 12. 1995. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-33339

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13577 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIA-TRGOVINA, pod-
jetje za zastopanje in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mašera Spasićeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18860/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5624029
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: DP Ljekarna “Jadran”,

p.o.. Rijeka, izstop 2. 6. 1994; Jadran-Ga-
lenski laboratorij, d.d., Rijeka, Pulac bb,
vstop 22. 6. 1992, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jadran”-Pharma,
d.d., Rijeka, Đure Strugara b.b., vstop 22. 6.
1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-33340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04991 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MISTIK, zastopanje in po-
sredovanje, d.o.o., Ulica padlih borcev 23,
Ljubljana, sedež: Ulica padlih borcev 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5578809
Firma: MISTIK, zastopanje in posre-

dovanje, d.o.o., Dražgoška 26, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dražgoška 26
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 501

Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih 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; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-33343

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17814 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa C.S., Inženiring, proizvod-
nja, trgovina in transport, d.o.o., Ljub-
ljana, Ul. Nadgoriških borcev 13, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala, naziva zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332125
Firma: C.S. Inženiring, d.o.o., Ljublja-

na
Skrajšana firma: C.S., d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelja: C.S. RaumCenter Gmgh,

6374 Steinbach, ZRN, Industriestrasse 23,
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vstop 2. 4. 1990, vložek 828.000 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarja; Hvala Alojz, Ljub-
ljana, Ul. Nadgoriških borcev 13, vstop 2. 4.
1990, vložek 912.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Boroš Jožefa, izstop 20. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hvala Alojz, razrešen 20. 12. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-33344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03524 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TROJANE, Gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Trojane 11, sedež: Trojane
11, Trojane, pod vložno št. 1/00624/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje d.o.o. v d.d., spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti ter nadzorni svet in spremembo poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000351
Firma: GOSTINSKO PODJETJE TRO-

JANE d.d.
Skrajšana firma: GP “TROJANE” d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 222,854.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gasior Bojan, Dob, Čopova 8, razre-
šen 15. 5. 1995 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorišek Cveta,
Kovač Andreja in Smrkolj Franc, vsi vsto-
pili 8. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-33345

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00123 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SREDNJA TRGOVSKA
ŠOLA LJUBLJANA, Poljanska cesta 28
a, Ljubljana, pod vložno št. 1/00963/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086647000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Metelko-Zupančič Jožica, razreše-
na 31. 12. 1995; zastopnica Rojc Nevenka,
Ljubljana, Preglov trg 1, imenovana 14. 12.
1995, kot v. d. ravnateljica zastopa brez
omejitev.

Rg-33347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12949 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SCORPIO STUDIO, pod-
jetje za projektiranje nizkih in visokih
gradenj, svetovanje in trgovino, d.o.o., se-
dež: Hribarjevo nabrežje 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5604036
Skrajšana firma: SCORPIO STUDIO,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,526.150 SIT
Ustanovitelj: Hrastelj Miloš, Ljubljana,

Židovska ul. 5, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,526.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33349

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15511 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CITEX, podjetje za zuna-
njetrgovinske storitve, zastopanje in sve-
tovanje, inženiring, kupoprodajne stori-
tve..., d.o.o., Ljubljana, Boletova 23, se-
dež: Boletova 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, deležev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5695163
Firma: CITEX, Podjetje za zunanjetr-

govinske storitve, zastopanje in svetova-
nje, inženiring, kupoprodajne storitve,
izobraževalno pedagoške storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,725.923 SIT
Ustanovitelja: Črne Cirila, vložek

1,328.961 SIT in Črne Slavko, vložek
396.962 SIT, oba iz Ljubljane, Boletova 23,
vstopila 15. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-33350

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15729 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ASTI, podjetje za posred-
ništvo, storitve in trgovino, d.o.o., Cerk-
nica, Turšičeva ul. 6, Turšičeva ulica 6,
Cerknica, pod vložno št. 1/23034/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5784271
Firma: ASTI, podjetje za posredništvo,

storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.947 SIT
Ustanovitelji: Samo Zigmund, Cerknica,

Turšičeva 6, vstop 28. 4. 1993, vložek
285.947 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zigmund Janja Ivana, Cerknica, Turšičeva
ul. 6, vstop 5. 12. 1994, vložek 955.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zigmund Anita,
Cerknica, Turšičeva ul. 6, vstop 5. 12. 1994,
vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomska propaganda; 74700 Čiščenje
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stavb; 74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 748 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-33352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15786 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GIRI, podjetje za gradbeni
in računalniški inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Lavričeva 9, sedež: Lavričeva 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03039/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5302706
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vihar Marta in Vihar Mar-

ko, izstopila 23. 11. 1994; Žugič Igor, Ljub-
ljana, Triglavska 13, vstop 5. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-33353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15487 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO GALEB, Trgovina,
storitve in posredništvo, d.o.o., Vodice,
Bukovica 4, sedež: Bukovica 4, Vodice,
pod vložno št. 1/22176/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5742455
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Branko, Vodice,

Bukovica 4, vstop 24. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 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.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih 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; 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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami.

Rg-33354

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15575 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa A & I, d.o.o., podjetje za
trgovino, zastopstvo, proizvodnjo, izvoz,
uvoz, sedež: Brdnikova 40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5504929
Firma: A & I, d.o.o., podjetje za trgovi-

no, zastopstvo, proizvodnjo, izvoz, uvoz,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelja: Škraba Aleksander, vlo-

žek 1,563.000 SIT in Škraba Ivan, vložek
5000 SIT, oba iz Ljubljane, Brdnikova 40,
vstopila 4. 9. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na

debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, 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; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-33356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15545 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FRTICA, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in predelavo živilskih
proizvodov, d.o.o., Litija, Levstikova 14,
sedež: Levstikova 14, Litija, pod vložno št.
1/19524/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5649285
Firma: FRTICA, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in predelavo živilskih pro-
izvodov, d.o.o.

Skrajšana firma: FRTICA, d.o.o.
Osnovni kapital: 9,197.290 SIT
Ustanovitelja: Hostnik Anton, vložek

8,992.265 SIT in Hostnik Tanja, vložek
205.025 SIT, oba iz Šmartna pri Litiji, Črni
potok 37, vstopila 18. 5. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 012
Živinoreja; 151 Proizvodnja, predelava in
konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih
izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodjai živil, pijač, tobačnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7482 Pakira-
nje.

Rg-33357

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15549 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa JUTERŠEK, servis vozil,
d.o.o., sedež: Mirana Jarca 4 a, Dob, pod
vložno št. 1/17884/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5624991
Firma: JUTERŠEK, servis vozil, d.o.o.,

Dob, Mirana Jarca 4 a
Osnovni kapital: 1,621.000 SIT
Ustanovitelja: Juteršek Dušan in Juter-

šek Štefka, oba iz Doba, Milana Jarca 4 a,
vstopila 2. 3. 1992, vložila po 810.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04839 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KERIN, Podjetje za trgovi-
no na debelo z lesnimi izdelki in stano-
vanjsko opremo ter storitve v blagovnem
prometu, d.o.o., Ljubljana, Na brežini 32,
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/02893/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5302773
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom.

Rg-33359

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11918 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AŽUR, Proizvodnja, stori-
tve, trgovina, d.o.o., Škofljica, Pod Stra-
hom 38, Škofljica, pod vložno št.
1/06244/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5358868
Firma: AŽUR, proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o., Škofljica, Pod Strahom
38

Osnovni kapital: 1,787.400 SIT
Ustanovitelja: Golc Andrej, vložek

1,776.400 SIT in Golc Majda, vložek 11.000
SIT, oba iz Škofljice, Pod Strahom 38, vsto-
pila 28. 3. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-33361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13604 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa NELY, d.o.o., Trgovsko
proizvodno podjetje, uvoz-izvoz, Kleče 36
a, Ljubljana, sedež: Kleče 36 a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06867/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev dejavnosti in skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5368553
Firma: NELY, trgovina in proizvodnja,

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

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zatler Zdenka, Ljublja-

na, Kleče 36/a, vstop 15. 10. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Drobež Josip, razrešen 3. 7. 1994;
zastopnica Zatler Zdenka, razrešena 3. 7.
1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-

no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
601 Železniški promet; 602 Drug kopenski
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; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 732 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-33362

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12740 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TIMTRA, špedicija in med-
narodni transport – export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Leninov trg 8, sedež: Leninov
trg 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/04370/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519489
Firma: TIMITRA, špedicija in medna-

rodni transport – export-import, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Preglov trg 6
Osnovni kapital: 1,551.159 SIT
Ustanovitelj: Komac Vojko, Kočevje,

Podgorska 2, vstop 6. 3. 1990, vložek
1,551.159 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: cestni prevoz
z lastnimi in najetimi tovornjaki; skladišče-
nje v lastnih in drugih skladiščih; špediter-
ske storitve; organizacija in prevoz special-
nih tovorov; vse druge običajne storitve v
špediterskem in agencijskem poslovanju;
posredovanje v prometu blaga in storitev;
trgovina na drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; trgovina na debelo z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; gostinstvo
in turizem.

Rg-33368

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13335 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VRTNARIJA URŠKA, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., Vrhnika, Vrtna-
rija 6a, sedež: Vrtnarija 6a, Vrhnika, pod
vložno št. 1/12572/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5501369
Firma: DORIS – DINIĆ in družbenik,

trgovina, d.n.o., Vrhnika
Skrajšana firma: DORIS – DINIĆ in

družbenik, d.n.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Dinič Miloš, vložek 5.600

SIT in Dinič Ljubiša, vložek 2.400 SIT, oba
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iz Vrhnike, Drenov grič 28, vstopila 23. 9.
1993, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dinič Nada, razrešena 25. 4. 1994.

Rg-33369

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13377 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ROSINI, trgovina na debe-
lo in drobno z obutvijo, d.o.o., Ljubljana,
Cigaletova ulica 2, sedež: Cigaletova uli-
ca 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/23923/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5769612
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Rosini Renzo, izstop

10. 5. 1994; Rosini Rodolfo Gabriele, Trst,
Italija, Camp San Luigi 4, vstop 10. 5. 1994,
vložek 804.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rosini Roberto, Trieste, Italija, Cam-
po San Luigi 4, vstop 7. 6. 1993, vložek
804.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rosini Renzo, razrešen 10. 5. 1994;
prokuristka Pagon Anka, Škofja Loka, Mest-
ni trg 36, imenovana 10. 5. 1994.

Rg-33371

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15509 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GRIP, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 36, sedež: Bratovševa
ploščad 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/09585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala ter zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428149
Osnovni kapital: 17,872.000 SIT
Ustanovitelji: Rotar Dušan, izstop 28. 11.

1994; Pogačar Miklavž, Ljubljana, Dergo-
maška 65, vstop 5. 11. 1990, vložek
5,957.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ilaš Milivoj, Ljubljana, Poljedeljska
cesta 5, vstop 5. 11. 1990, vložek
5,957.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Garvas Franc, Ljubljana, Zelena pot
21, vstop 5. 11. 1990, vložek 5,957.333,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rotar Dušan, razrešen 28. 11. 1994;
zastopnik Ilaš Milivoj, razrešen 28. 11.
1994; zastopnik Garvas Franc, razrešen
28. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-33373

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12895 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TERMOTOM, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ulica
bratov Mivšek 24, Borovnica, pod vložno
št. 1/04049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5336643
Dejavnost družbe se glasi: trgovina na

debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; trgovina na debelo v tranzitu;
opravljanje zastopniških, posredniških,
agencijskih in komisijskih storitev; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; rent a
car; leasing; kmetijska proizvodnja in koo-
peracija; organizacija proizvodnje in stori-
tev ter kooperacije na področju materialne
proizvodnje, intelektualnih storitev; inženi-
ring, marketing in svetovanje na področju
trgovine in proizvodnje; zaključna dela v
gradbeništvu; montaža v gradbeništvu; za-
stopanje tujih firm; konsignacija; gostinske
in turistične storitve vseh vrst; organizira-
nje sejmov in razstav; prodaja na sejmih, po
pošti, na terenu, od vrat do vrat; proizvod-
nja in predelava plastičnih, kovinskih in le-
snih izdelkov vseh vrst; opravljanje računo-
vodskih storitev; računalniški inženiring; fi-
nančni inženiring; menjalniški posli.

Rg-33375

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15457 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SPLOŠNE GRADNJE
DTK, podjetje za visoke in nizke gradnje,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska c. 91, sedež:
Ljubljanska cesta 91, Domžale, pod vlož-
no št. 1/22981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5768977
Firma: SPLOŠNE GRADNJE DTK,

podjetje za visoke in nizke gradnje, d.o.o.,
Domžale

Skrajšana firma: SPLOŠNE GRADNJE
DTK, d.o.o., Domžale

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolačko Terezija, Dom-

žale, Ljubljanska cesta 91, vstop 17. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov

in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 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; 4550 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; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, 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; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-33376

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18817 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa R DOMŽALE, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljanska
93, Domžale, pod vložno št. 1/06367/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5359287
Skrajšana firma: R DOMŽALE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Cencelj Stane, Domžale,
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Ljubljanska 93, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33377

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15571 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICO – FARMIS, Ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Pod vrbami 41, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14676/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5558255
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolić Radomir, Ljublja-

na, Pod vrbami 41, vstop 17. 12. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33378

Okrožno sodišče v ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12486 z dne 22. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa ANŽE, podjetje za storitveno
in proizvodno dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Berčonova pot 23, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18758/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in naziva zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5652251
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Anžič Miro, Ljubljana,

Berčonova pot 23, vstop 4. 4. 1992, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Anžič Miro, razrešen 10. 6. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-33379

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00373 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VIDENŠEK, trgovina z op-
tičnimi pripomočki in ambulanta, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Štihova 9a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/26966/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5923751
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996:

85122 Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-33380

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00190 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27317/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931860
Firma: KOCIJAN & ČERNIVEC, go-

stinstvo in trgovina, d.n.o., Notranje Go-
rice, Vrstna ulica 23

Skrajšana firma: KOCIJAN & ČER-
NIVEC, d.n.o., Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice, Vrstna ulica
23

Ustanovitelja: Černivec Irena, Ljubljana,
Cesta Ceneta Štuparja 102, vstop 26. 12.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-

moženjem; Kocijan Vojko, Notranje Gorice,
Vrstna ulica 23, vstop 26. 12. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Černivec Irena, imenovana 26. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kocijan Vojko, imenovan 26. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 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; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 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; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6420
Telekomunikacije; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33381

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15754 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BROKAT, Prevozno pod-
jetje, galanterija... d.o.o., Ljubljana, Po-
lje c. X/9, sedež: Polje c. X/9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543410
Firma:  HABULIN,  transport,  d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: HABULIN, d.o.o., Lju-

bljana
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996:

6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenski prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33384

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15537 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GRA-TIPS, d.o.o., Polhov
Gradec št. 3, generalni remont avtomobi-
lov, trgovina, prevozne in ostale storitve,
Polhov Gradec 3, Polhov Gradec, pod
vložno št. 1/16480/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5855292
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Železnikar Vincenc in Že-

leznikar Robert, oba iz Polhovega Gradca,
Polhov Gradec št. 3, vstopila 23. 3. 1992,
vložila po 755.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z 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; 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; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
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ji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-33388

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00056 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu  vpisa  FINANČNO-RAČUNO-
VODSKI SERVIS d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/09259/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426707
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 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; 55522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-33389

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00078 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931517
Firma: EUROTEHNA – FINI, Finanč-

ni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTEHNA – FINI,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Eurotehna Poslovno trgov-

ski sistem, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
vstop 8. 8. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bobnar Rajko, Vače, Vače 60, ime-
novan 8. 8. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev razen pri sklepanju naslednjih pogodb:
pogodb o prodaji, nakupu in obremenitvi
nepremičnin; pogodb o najemanju in daja-
nju vseh vrst kreditov ter garancij; sklepa-
nje komercialnih pogodb nad 1,000.000
DEM (en milijon) v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan

plačila, katere vse sklepa po predhodnem
soglasju ustanoviteljev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-33390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00079 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27313/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931525
Firma: EUROTEHNA – SLUŽBE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Eurotehna Poslovno trgov-

ski sistem, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
vstop 8. 8. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Thurenher Boštjan, Ljubljana Polje,
Cesta Rimska X/69 a, zastopa družbo brez
omejitev razen pri sklepanju naslednjih po-
godb: pogodb o prodaji, nakupu in obreme-
nitvi nepremičnin; pogodb o najemanju in
dajanju vseh vrst kreditov ter garancij; skle-
panje komercialnih pogodb nad 1,000.000
DEM (en milijon) v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, katere vse sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33391

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00374 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO – IZZIV, trgovina
in popravila motornih vozil, Čuža 15,
Vrhnika, sedež: Čuža 15, Vrhnika, pod
vložno št. 1/26080/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5878209
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Dolničar Andreja, razrešena 29. 1.
1996.

Rg-33396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18844 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CARTIEL – NAIL, podjet-
je za estetiko, d.o.o., Ljubljana, Apihova
24, Ljubljana, pod vložno št. 1/13910/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824036
Osnovni kapital: 1,584.553 SIT
Ustanoviteljica: Božič Tatjana, Ljublja-

na, Zaloška 65 b, vstop 23. 9. 1991, vložek
1,584.553 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-33397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18853 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOBE STUDIO – TV pro-
dukcija d.o.o, Cankarjeva 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07592/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme ter sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5393531
Firma: KOBE STUDIO – TV PRO-

DUKCIJA, d.o.o., Pražakova 8, Ljublja-
na

Sedež: Ljubljana, Pražakova 8
Osnovni kapital: 4,816.000 SIT
Ustanovitelj: Kobe Marko, Stari trg, Sta-

ri trg ob Kolpi 33, vstop 15. 5. 1990, vložek
4,816.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov.

Rg-33398

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00329 z dne 2. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27375/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5932149
Firma: KUBUS – INTERIER, družba

za projektiranje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KUBUS – INTERIER,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Lavričeva 4/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vehovar Arne, Ljubljana,

Lavričeva ulica 4/a, vstop 20. 12. 1995, vlo-
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žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mihailovič-Škrinjar Mojca, Ljubljana,
Malgajeva ulica 10, vstop 20. 12. 1995, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vehovar-Kenda Ula, Ljubljana, Staniče-
va 5/b, vstop 20. 12. 1995, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehovar Arne, imenovan 20. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Mihailovič-Škrinjar Mojca, imenova-
na 20. 12. 1995; prokuristka Vehovar-Ken-
da Ula, imenovana 20. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 511
Posredništvo; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-33400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00330 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GRACEN, vrednotenje in
cenitve, d.o.o., Ljubljana, Ptujska 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23630/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5768683
Firma: GRACEN, geomehanske razi-

skave, projektiranje in nadzor geotehnič-
nih del, cenitve nepremičnin, izvedeniška
mnenja s področja gradbeništva, d.o.o.,
Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 454 Zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 602 Drug kopenski
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 726
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-33401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05851 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PLOH, mizarstvo, družba
z omejeno odgovornostjo, Grosuplje,
Adamičeva 3 c, sedež: Adamičeva 3 c,
Grosuplje, pod vložno št. 1/21462/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5726832
Firma: PLOH, mizarstvo, d.o.o., Pija-

va Gorica
Skrajšana firma: PLOH, d.o.o., Pijava

Gorica
Sedež: Pijava Gorica, Pijava Gorica

152
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 203

Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 361 Proizvodnja pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.

Rg-33402

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00299 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa RIHTAR LOTUS, družba
za trgovino, šport in turizem, k.d., Ljub-
ljana, sedež: Kašeljska 91, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26004/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5878977
Sedež: Ljubljana, Reber 7

Rg-33403

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15451 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MEGAHIT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kamnik, Molkova pot 4, Kamnik, pod
vložno št. 1/09456/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo naziva zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5441056
Osnovni kapital: 2,408.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Branka, vstop

5. 11. 1990 in Perko Edvard, vstop 8. 10.
1993, oba iz Kamnika, Molkova pot 4, vlo-
žila po 1,204.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Perko Edvard, razrešen 30. 9. 1994
in ponovno imenovan za zastopnika, ki pri
sklepanju pogodb o nakupu in prodaji os-
novnih sredstev, pogodb o združevanju in
vlaganju sredstev ter pogodb o najemanju
kreditov in poslovnotehničnem sodelovanju
je potrebno soglasje vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-

niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje.

Rg-33404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15768 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KNOWARE, d.o.o., inženi-
ring s področja informacijske tehnologi-
je, Ljubljana-Črnuče, Ložarjeva 8, sedež:
Ložarjeva 8, Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/07553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. . 5404797
Firma: KNOWARE, d.o.o., inženiring

s področja informacijske tehnologije,
Ljubljana, Ložarjeva 8

Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Vilčič Davor, Ljubljana,

Ložarjeva 8, vstop 31. 5. 1990, vložek
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-33405

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15752 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VELES, Proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., Velike Lašče, Veli-
ke Lašče 7, Velike Lašče, pod vložno št.
1/24035/00 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.: 5855233
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vintar Ciril, Velike Lašče,

Velike Lašče 74, vstop 2. 7. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žužek Vintar Vesna, Velike Lašče, Velike
Lašče 7, vstop 7. 12. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
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izdelkov iz plute, slame in protja; 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.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 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
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; 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 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 Popravila 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.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-33407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06007 z dne 24. 1. 1996 pod

št. vložka 1/27332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5926670
Firma: Športna loterija in igre na sre-

čo d.d.
Skrajšana firma: Športna loterija, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Parmova 33
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Smučarska zveza Sloveni-

je, Ljubljana, Parmova 33, vstop 25. 10.
1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Olimpijski komite Slovenije,
Združenje športnih zvez, Ljubljana, Ce-
lovška 25, vstop 25. 10. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Alpski smučarski klub Kranjska Gora,
Kranjska Gora, Borovska 103, vstop 25. 10.
1995, vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Smučarski klub Branik, Mari-
bor, Mladinska 29, vstop 25. 10. 1995, vlo-
žek 520.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor,
Slomškov trg 10, vstop 25. 10. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
MONT, d.o.o., Ljubljana, Smoletova ulica
18, vstop 25. 10. 1995, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Jasnič Ljubomil, Ljubljana, Švabi-
čeva ulica 1, imenovan 2. 11. 1995, kot v. d.
predsednika uprave zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Bukovnik Janez, Ljub-
ljana, Milčetova pot 7, imenovan 2. 11.
1995, kot v. d. namestnik predsednika
upravne zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Valant Stani-
slav, Senčar Dušan, Fošt Jože in Jagodic
Tone, vsi vstopili 2. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na sre-
čo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-33408

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00323 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa EMBAL-P, družba za pro-
izvodnjo in trgovino z embalažo in plasti-
ko, d.o.o., Ig, sedež: Tomišelj 1a, Ig, pod
vložno št. 1/26125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5886031
Firma: EMBAL-P, družba za proizvod-

njo in trgovino z embalažo in plastiko,
d.o.o.

Skrajšana firma: EMBAL-P, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 11
Ustanovitelja: Šušteršič Mihael, Ljublja-

na, Kersnikova 11, vstop 11. 1. 1995, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bah Marjan, izstop 8. 12. 1995; Šušter-
šič Živana, Ljubljana, Kersnikova ulica 11,
vstop 8. 12. 1995, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-33409

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00038 z dne 22. 1. 1996 pri
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subjektu vpisa FA-LA, veleprodaja, malo-
prodaja in uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Trg
komandanta Staneta 1 c, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5727332
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar

62
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debeleo
z opr. za AOP; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi 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; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.

Rg-33410

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00209 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MOBILO, d.o.o., podjetje
za trgovino, sedež: Loka, Testenova 122,
Mengeš, pod vložno št. 1/25885/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5869285
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila.

Rg-33411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01362 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZAVAROVALNICA TRI-

GLAV delniška družba Ljubljana, Miklo-
šičeva 19, sedež: Miklošičeva 19, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10687/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in dejavnosti ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5063345
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV

d.d.
Člani nadzornega sveta: Marolt Milan,

Mermal Jože, Balanč Franc, Bolčina Alojz,
Marovt Janez, Plemenitaš Vinko, Kaluža
mag. Mirko, Makrovič Borut, Blaznek Franc
in Flis Slavko, vsi vstopili 22. 3. 1995 ter
Gorjan Branko, Kos Janko, Kovačič Mari-
jan in Štular Simon, vstopili 14. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1996: 6601
Življensko zavarovanje; 6602 Dejavnost po-
kojninskih skladov; 6603 Druga zavarova-
nja, razen življenjskega; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Rg-33412

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03984 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA EKO-
LOGIJO, Dimičeva 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5792819
Sedež: Ljubljana, Štihova 5.

Rg-33413

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03906 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Prvi investicijski sklad,
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/25548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5893399
S sklepom skupščine z dne 3. 2. 1995 se

osnovni kapital z vložki poveča za
1.140,000.000 SIT.

Rg-33416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03614 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa IPA press, Ljubljanska
neodvisna novinarska agencija, Ljublja-
na, zavod, Beethovnova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25462/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841186
Sedež: Ljubljana, Gradaška 26 a
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 221

Založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 511 Po-
sredništvo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 921 Filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 924 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-33417

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00282 z dne 6. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27396/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5933820
Firma: KARSO, Proizvodnja, trgovina

in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KARSO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Ljubljanska 110
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šimičić Bojan, Ljubljana,

Adamičeva ulica 20, vstop 11. 1. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šimičić Bojan, imenovan 11. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-33494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15426 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DARITEX KONFEKCIJA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino na de-
belo in drobno, uvoz in izvoz tekstilnih
izdelkov ter zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Logatec, Tržaška 3, sedež: Tržaška 3, Lo-
gatec, pod vložno št. 1/10614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5340853
Ustanovitelj: Konfekcija Logatec, indu-

strija lahke konfekcije, p.o., izstop 16. 3.
1994; Daritex sports wear Srl., Italija, Rog-
no, Via Vittorio Veneto 16, vstop 29. 3.
1990, vložek 2,624.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-33495

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18886 z dne 12. 1. 1996 pri
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subjektu vpisa DETEL, Telekomunikaci-
je, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Cesta
20. julija št. 8, Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/02951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in skrajšano firmo
s temile podatki:

Matična št.: 5303141
Firma: DETEL, Telekomunikacije,

d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 8
Skrajšana firma: DETEL, d.o.o., Zagor-

je ob Savi
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drnovšek Borut, Zagorje

ob Savi, Cesta 20. julij št. 8, vstop 6. 11.
1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kunej Antonija, Ljubljana,
Glinškova pl. 15, vstop 6. 11. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33496

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18811 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO 33 MARKE-
TING, d.o.o., podjetje za trgovino in za-
stopanje, Ljubljana, Brilejeva 2, sedež:
Brilejeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/14614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala, uskladitev dejavnosti in spremembo
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5544661
Osnovni kapital: 1,511.460 SIT
Ustanovitelji: Sokler Jadranka in Sokler

Janez, oba iz Ljubljane, Bijedičeva 3, vsto-
pila 11. 11. 1991, vložila po 503.820 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata ter Sokler Kla-
ra, Ljubljana, Moškričeva 40, vstop 11. 11.
1991, vložek 503.820 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
454 Zaključna gradbena dela; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo 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; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 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; 5170 Dru-
ga 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 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; 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); 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;

6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 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; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejav-
nosti za sprostitev; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-33499

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04009 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/27113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la in zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5909368
Firma: RIKO, trgovina, zastopanje in

posredovanje na področju obrtnih in
osebnih storitev, družba omejene odgo-
vornosti

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Skrbinškova 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rihard Mlekuž, izstop

13. 6. 1995; Škrabec Janez, Ribnica, Hrova-
ča 62, vstop 13. 6. 1995, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rihard Mlekuž, razrešen 13. 6. 1995;
direktor Škrabec Janez, imenovan 13. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo; 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; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-33501

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15546 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa HANSA TRADE, d.o.o.,
Podjetje za zastopanje tujih in domačih
firm, Ljubljana, sedež: Pohorskega bata-
ljona 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/14105/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala, spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571880
Firma: HANSA TRADE, trgovina in

zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: HANSA TRADE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana Dobrunje, Vidergar-

jeva 9
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Šelhaus Aleksander, iz-

stop 24. 11. 1994; Šelhaus Robert, Ljublja-
na, Prušnikova 58, vstop 9. 10. 1991, vlo-
žek 744.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pušnik Dušan, Ljubljana Dobrunje, Vi-
dergarjeva ulica 9, vstop 24. 11. 1994,
vložek 764.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šelhaus Aleksander, razrešen
24. 11. 1994; direktor Pušnik Dušan, ime-
novan 24. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 012
Živinoreja; 013 Poljedelstvo, povezano z ži-
vinorejo – mešano kmetijstvo; 501 Trgovi-
na za motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 747 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 92623 Druge športne de-

javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-33502

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05845 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RADIO GLAS LJU-
BLJANE, d.d., Ljubljana, sedež: Kopitar-
jeva ulica 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/01401/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane nadzornega sveta in predložitev
prečiščenega besedila statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5062438
Člani nadzornega sveta: Kolenc Tatjana,

Kline Miro, Regvat Peter, Petelin Darko,
Labernik Tatjana in Juvan Majda, vsi vsto-
pili 4. 12. 1995.

Rg-33504

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04364 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa S & D company, d.o.o., pod-
jetje za gradbeništvo in trgovino, Ce-
lovška 69/c, Ljubljana-Šiška, sedež: Ce-
lovška 69/c, Ljubljana-Šiška, pod vložno
št. 1/26095/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5895529
Firma: S & D company, d.o.o., podjetje

za gradbeništvo in trgovino, Knezova 2,
Ljubljana

Skrajšana firma: S & D, company,
d.o.o., Knezova 2, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Knezova 2.

Rg-33505

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05153 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SKY STAR, Družba za le-
talski prevoz in izobraževanje kadrov v
letalskem prometu, d.o.o., Lukovica, se-
dež: Spodnje Prapreče 8, Lukovica, pod
vložno št. 1/04131/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5338310
Firma: SKY STAR, družba za letalski

prevoz in izobraževanje kadrov v letal-
skem prometu, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SKY STAR, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2.

Rg-33506

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00290 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ESSEX CHEMIE EAST
AG, Luzern, Švica, Predstavništvo v Slo-
veniji, sedež: Mašera Spasičeva 10, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5848598
Firma: SCHERING – PLOUGH CEN-

TRAL EAST AG, Luzern, Švica, Pred-
stavništvo v Sloveniji.

Rg-33509

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00545 z dne 19. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27445/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5934958
Firma: GEODETING, projektiranje,

inženiring in tehnično svetovanje, družba
z omejeno odgovornostjo

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Herbersteinova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cicmil Djoka, Cicmil-Trt-

nik Dragana in Cicmil Nenad, vsi Ljublja-
na, Herbersteinova 14, vstopili 24. 1. 1996,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cicmil Djoka, imenovan 31. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-33510

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03957 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA –
BANKA DOMŽALE, d.d., Domžale, se-
dež: Ljubljanska 62, Domžale, pod vložno
št. 1/01504/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5101727
Oseba, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Držanič Vilijam, razrešen 1. 7. 1995;
direktor Flis Andrej, Kamnik, Zduša 1, ime-
novan 1. 7. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-33512

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04092 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LESNINA, Družba za raz-
voj, financiranje in svetovanje, d.d., se-
dež: Parmova 53, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5025591
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Janež Janez, razrešen 31. 12. 1994;
direktor Petauer Boštjan, Ljubljana, Galje-
vica 7, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-33513

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00129 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KDD – CENTRALNA KLI-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 63 – 14. XI. 1996 Stran 4485

RINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška
družba, Slovenska 56, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5893194
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Premk Peter, Ljubljana, Oražnova
1, imenovan 20. 6. 1995, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33514

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05278 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DOM, Proizvodno in tr-
govsko podjetje za domačo in umetno
obrt – notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00332/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5005019
Ustanovitelj: Dom p.o., proizv., trg. pod-

jetje, izstop 14. 7. 1995; Sklad za razvoj
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 14. 7. 1995, vložek 8,913.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33515

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06059 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DOM, Proizvodno in tr-
govsko podjetje za domačo in umetno
obrt – notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00332/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5005019
Osnovni kapital: 438,913.000 SIT
Ustanovitelj: MCT Handelsgesellschaft

M.B.H., A 95000 Beljak, Avstrija, Salzburg,
Willroiderstrasse 5, vstop 30. 9. 1992, vlo-
žek 430,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ovsenik Janez, imenovan 15. 12.
1995, Ljubljana, Staničeva 31 a, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;

5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s teksilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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.; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v

najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 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; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-33516

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00403 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STP OLEUM, družba za
zastopanje in trgovanje, d.o.o., Trzin, Ki-
dričeva 14, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/12244/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravo priimka ustanovitelja in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5562015
Ustanovitelja: Langerholz Bojan, Trzin,

Mengeš, Reboljeva 31, vstop 21. 11. 1991,
vložek 1,485.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Langerholz Marko, Trzin, Mengeš,
Reboljeva 31, vstop 3. 7. 1995, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33517

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13323 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CETERA, Center za teh-
nični razvoj, izobraževanje in organizaci-
jo, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 21, sedež:
Brilejeva 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/19571/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5663512
Osnovni kapital: 2,178.869 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Irena, Ljubljana,

Brilejeva 21, vstop 20. 7. 1992, vložek
2,178.869 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33519

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00524 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa DELMA INTERNA-
TIONAL, zastopstva in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška c. 50, sedež: Celovška
c. 50, Ljubljana, pod vložno št. 1/26846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5913306
Firma: DELMA INTERNATIONAL,

zastopstva in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška c. 118.

Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 118.
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Rg-33520

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00310 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAXIMAMARKETING,
trgovina, propaganda, poslovno-finančne
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubar-
jeva 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/02255/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5288487
Firma: MAXIMAMARKETING, trgo-

vina, propaganda, poslovno-finančne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 23

Skrajšana firma: MAXIMAMARKET-
ING, d.o.o.

Osnovni kapital: 17,000.137 SIT
Ustanovitelj: Todorovič Dragan, Ljub-

ljana, Celjska ulica 25, vstop 22. 8. 1989,
vložek 17,000.137 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33521

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13468 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RCI, podjetje za grafično
dejavnost, založništvo, ekonomsko pro-
pagando ter notranjo in zunanjo trgovi-
no, Vir pri Domžalah, d.o.o., Valvazorje-
va 4, Vir pri Domžalah, pod vložno št.
1/06061/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5411394
Osnovni kapital: 2,243.950 SIT
Ustanovitelj: Cerar Roman, Vir pri Dom-

žalah, Valvazorjev trg 4, vstop 12. 2. 1990,
vložek 2,243.950 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33522

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05985 z dne 29. 1. 1996
pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti ter člane nadzornega sve-
ta in predložitev čistopisa statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5300231
Člani nadzornega sveta: Mavko Kazi-

mir, Orel Rajmund, Tomanič Franc, Win-
kler Ivan in Cvetek Jože, vsi izstopili 23. 11.
1995; Valant Stane, vstopil 23. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje

lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 262 Proizvodnja neognjevzdrž-
ne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 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; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizku-
si in analize; 744 Ekonomska propaganda;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-33526

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05635 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PROXY, poslovni sistem,
d.d.,  Ljubljana,  sedež:  Dalmatinova  2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20987/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine z dne 30. 11. 1995
in sklep o povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5700043
S sklepom skupščine z dne 30. 11. 1995

se osnovni kapital z vložki poveča za
204,000.000 SIT.

Rg-33527

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18802 z dne 31. 1. 1996 pri

subjektu vpisa ARMA COMPUTERS,
uvajanje in razvoj tehnologij, računalniš-
tva in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 64, sedež: Šmartinska 64, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20197/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5680395
Osnovni kapital: 1,670.337 SIT
Ustanoviteljica: Križ-Mrdakovič Arabe-

la, Ljubljana, Kersnikova 7, vstop 20. 10.
1992, vložek 1,670.337 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Mrdaković Desimir Dragan, Ljublja-
na, Kersnikova 7, imenovan 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 501 Trgovina z mo-
tornomi vozili; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
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 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-
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govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
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; 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
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.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov.

Rg-33528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02257 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZAVAROVALNICA TRI-
GLAV, d.d., sedež: Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave Tomaževič Milan, Ljubljana, Kra-
nerjeva ulica 11, imenovan 22. 3. 1995, kot
namestnik generalnega direktorja (namest-
nik predsednika Uprave) – vodi izvajanje
zavarovanj – zastopa na podlagi sklepa

Nadzornega sveta; član uprave Žižek Franc,
Ljubljana, Kotnikova 22, imenovan 22. 3.
1995, kot pomočnik generalnega direktorja
(član Uprave) – vodi področje informatike -
zastopa na podlagi sklepa Nadzornega sve-
ta; član uprave Lotrič Franc, Kranj, Draž-
goška 5, imenovan 22. 3. 1995, kot pomoč-
nik generalne direktorice (član Uprave) -
vodi notranji nadzor – zastopa na podlagi
sklepa Nadzornega sveta; član uprave Škuf-
ca Franc, Ljubljana, Pod bresti 27, imeno-
van 22. 3. 1995, kot delavski direktor (član
Uprave) – vodi področje organizacije in
splošnih zadev – zastopa na podlagi sklepa
Nadzornega sveta; direktorica Klemenčič
Nadežda-Nada, Bled, Jelovška cesta 31, raz-
rešena 22. 3. 1995 in imenovana za general-
no direktorico, ki kot predsednica Uprave
zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Obersnel Jože, Ljubljana, Rozmanova 12,
imenovan 22. 6. 1995, kot pomočnik gene-
ralne direktorice (član Uprave) – vodi po-
dročje financ in računovodstva – zastopa na
podlagi sklepa Nadzornega sveta.

Rg-33529

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04141 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Telekom Slovenije, p.o., se-
dež: Cigaletova 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Zupan Adolf, Novo mesto,
Seidlova 56, razrešen 20. 6. 1995 in ponov-
no imenovan za generalnega direktorja, ki
zastopa in predstvalja podjetje ter sklepa
pogodbe in druge pravne posle neomejeno,
razen v zadevah, za katere je potrebno pred-
hodno soglasje upravnega odbora oziroma
v zadevah, o katerih odloča upravni odbor.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110
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Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-33530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04221 z dne 4. 12. 1995
pri subjektu vpisa INTEGRAL, NO-
TRANJSKA avtobusni promet, p.o., Ča-
branska 8, Cerknica, pod vložno št.
1/04593/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5107741
Firma: INTEGRAL NOTRANJSKA,

d.o.o., družba za prevoz in turizem, Cerk-
nica

Skrajšana firma: INTEGRAL NOTRA-
NJSKA, d.o.o., Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 53,630.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vstop 4. 3.
1995, vložek 5,360.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 4. 3. 1995, vložek
5,360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 4. 3. 1995, vlo-
žek 19,410.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kaplan Milan, Cerknica, Cesta
4. maja 59, vstop 4. 3. 1995, vložek 590.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hladnik
Ivan, Cerknica, Notranjska c. 38, vstop 4. 3.
1995, vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mlakar Ludvik, Stari trg pri Lo-
žu, Iga vas 39 a, vstop 4. 3. 1995, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapelj Franc, Stari trg pri Ložu, Babno po-
lje 8, vstop 4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ogrinc Rado-
slav, Grahovo, Grahovo 45, vstop 4. 3. 1995,
vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zalar Slavko, Cerknica, Videm 4 a,
vstop 4. 3. 1995, vložek 470.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mulc Matija, Cerk-
nica, Dolenja vas 47, vstop 4. 3. 1995, vlo-
žek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Primožič Joško, Begunje pri Cerknici,
Begunje pri Cerknici 121, vstop 4. 3. 1995,
vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bonač Franc, Begunje pri Cerknici,
Kožljek 3, vstop 4. 3. 1995, vložek 390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špeh An-
ton, Stari trg, Rožnik 20, vstop 4. 3. 1995,
vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bonač Darija, Begunje pri Cerknici,
Kožljek 3, vstop 4. 3. 1995, vložek 520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlakar Ža-
nja, Stari trg pri Ložu, Smelijevo naselje 39,
vstop 4. 3. 1995, vložek 460.000 SIT, odgo-

vornost: ne odgovarja; Tekavec Janez, Cerk-
nica, Ravne 15, vstop 4. 3. 1995, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Premerl Vladimira, Nova vas, Fara 12, vstop
4. 3. 1995, vložek 470.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Strle Anton, Stari trg pri
Ložu, Pudob 57, vstop 4. 3. 1995, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tekavec Marija, Cerknica, Ravne 15, vstop
4. 3. 1995, vložek 390.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kobe Stanislav, Cerkni-
ca, Sinja gorica 41, vstop 4. 3. 1995, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Premerl Otilija, Nova vas, Glina 7, vstop
4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Strle Dragica, Stari trg
pri Ložu, Pudob 57, vstop 4. 3. 1995; vlo-
žek 2,070.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kočevar Anton, Stari trg pri Ložu,
Višavek 45 a, vstop 4. 3. 1995, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knap Ivan, Cerknica, Notranjska cesta 46,
vstop 4. 3. 1995, vložek 790.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ožbolt Vjekoslav,
Cerknica, Cesta 4. maja 46, vstop 4. 3. 1995,
vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrič Jože, Cerknica, Cesta 4. maja
79, vstop 4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Špeh Anton,
Stari trg pri Ložu, Šmarata 4, vstop 4. 3.
1995, vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kočevar Zdenka, Stari trg pri
Ložu, Viševek 45 a, vstop 4. 3. 1995, vlo-
žek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Maček Janez, Cerknica, Kamna gorica
19, vstop 4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Knavs Ana,
Cerknica, Hribarjeva ulica 4, vstop 4. 3.
1995, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Milovanovič Breda, Cerknica,
Primšarjeva ul. 11, vstop 4. 3. 1995, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gerl Milan, Stari trg pri Ložu, Smelijevo
naselje 59, vstop 4. 3. 1995, vložek 460.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obreza
Franc, Begunje pri Cerknici, Selšček 46,
vstop 4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mlakar Vincencij,
Stari trg pri Ložu, Smelijevo naselje 39,
vstop 4. 3. 1995, vložek 660.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šraj Ludvik, Stari
trg pri Ložu, Vrhnika 51, vstop 4. 3. 1995,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Janež Marija, Osilnica, Bezgovica 3,
vstop 4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ambrožič Jožica,
Rovte, Rovtarske Žibrše 28, vstop 4. 3.
1995, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petkovšek Alojz, Vrhnika, Dre-
nov grič 107, vstop 4. 3. 1995, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janeš Roman, Osilnica, Brezovica 3, vstop
4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šraj Frančiška, Stari trg
pri Ložu, Vrhnika pri Ložu 51, vstop 4. 3.
1995, vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cimperman Ana, Cerknica, Ca-
sermanova ul. 9, vstop 4. 3. 1995, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knap Kristina, Cerknica, Notranjska cesta
46, vstop 4. 3. 1995, vložek 390.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zalar Liljana,
Cerknica, Videm 4a, vstop 4. 3. 1995, vlo-
žek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pirc Adriana, Rakek, Vrtna ulica 12,

vstop 4. 3. 1995, vložek 260.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vrisk Franc, Rakek,
Postojnska cesta 21 b, vstop 4. 3. 1995, vlo-
žek 580.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Udovič Anton, Rakek, Unec 60, vstop
4. 3. 1995, vložek 520.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ris Anica, Cerknica,
Primšarjeva ul. 7, vstop 4. 3. 1995, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knap Ivan, razrešen 4. 3. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zalar Slavko,
Kočevar Anton, Strle Danica, Bonač Franc
in Mulc Matija, vsi vstopili 4. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih 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; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 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; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6021
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-33531

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17919 z dne 15. 2. 1996 pri
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subjektu vpisa FO INTEGRAL, Ljublja-
na, d.d., sedež: Celovška c. 166, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04728/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.d. v d.o.o., spremembo firme, dejavnosti
in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5171024
Firma: FO INTEGRAL, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FO INTEGRAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 56,846.042,52 SIT
Ustanovitelji: Javno podjetje Ljubljan-

ski potniški promet, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 166, vstop 20. 12. 1989, vložek
17,620.361,28, odgovornost: ne odgovarja;
SAP Ljubljana, Turbus avtobusni promet in
turizem, d.o.o., Ljubljana, Središka 4, vstop
8. 4. 1991, vložek 1,212.078,24 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Integral, avtobusni
promet in turizem, Zagorje, Cesta zmage 4,
vstop 8. 4. 1991, vložek 235.179,36 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Integral, pro-
met, turizem in delavnice Črnomelj, d.o.o.,
Črnomelj, Belokranjska 22, vstop 8. 4. 1991,
vložek 669.356,64 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Integral, avtobusni promet Tržič,
d.o.o., Tržič, Predilniška 1, vstop 8. 4. 1991,
vložek 217.088,64 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Integral Kum, avtobusni promet,
delavnice in turizem, d.o.o., Trbovlje, Krši-
čev hrib 1, vstop 8. 4. 1991, vložek
524.630,88 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; SAP Servo, mehanični obrati, d.o.o.,
Ljubljana, Središka 4, vstop 10. 1. 1990,
vložek 651.265,92 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Integral Notranjska, avtobusni pro-
met, p.o., Cerknica, Čabranska 8, vstop
30. 1. 1990, vložek 669.356,64 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Integral Brebus av-
tobusni promet, delavnice in turizem, p.o.,
Brežice, Cesta svobode 11, vstop 31. 10.
1989, vložek 379.905,12 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Integral Stojna avtobusni pro-
met Kočevje, d.o.o., Kočevje, Trg zbora od-
poslancev 38, vstop 4. 1. 1990, vložek
2,243.249,28 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Viator, podjetje za mednarodni in tu-
zemski transport, p.o., Ljubljana, Dolenjska
cesta 244, vstop 20. 12. 1989, vložek
19,972.154,88 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Integral, promet in delavnice, d.o.o.,
Lendava, Industrijska 1, vstop 20. 12. 1989,
vložek 560.812,32 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ceprom, podjetje za tovorni pro-
met, p.o., Ljubljana, Savska 2, vstop 20. 12.
1989, vložek 994.989,60 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Golfturist, turizem in rent
agencija, p.o., Ljubljana, Trdinova 3, vstop
20. 12. 1989, vložek 886.445,28 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gostinstvo Bela Kra-
jina Črnomelj, p.o., Črnomelj, Kolodvorska
62, vstop 24. 11. 1989, vložek 633.175,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja; GIM Go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Metlika, CBE
28, vstop 11. 6. 1991, vložek 416.086,56
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valkarton
Logatec, d.o.o., Logatec, Tržaška 1, vstop
20. 12. 1989, vložek 1,356.804 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Prevozništvo Donat
Rogaška Slatina, d.o.o., Rogaška Slatina,
Kidričeva 30, vstop 20. 12. 1989, vložek
379.905,12 SIT, odgovornost: ne odgovar-

ja; Integral, avtobusni potniški promet Pri-
morska, p.o., Idrija, Vodnikova 2, vstop 5. 1.
1990, vložek 832.173,12 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Avtoservis Slovenj Gradec,
p.o., Slovenj Gradec, Kidričeva 4, vstop
27. 12. 1989, vložek 253.270,08 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Integral, avtobusni
promet, delavnice in turizem Jesenice, p.o.,
Jesenice, Maršala Tita 67, vstop 5. 1. 1990,
vložek 3,889.504,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gostinsko podjetje Figovec, p.o.,
Ljubljana, Kolarjeva 34, vstop 30. 12. 1989,
vložek 542.721,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Park, družba za prevoz, avtošolo in
rent-a-car, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 24,
vstop 10. 4. 1991, vložek 868.354,56 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Proizvodno in
trgovsko podjetje za domačo in umetno obrt,
DOM notranja in zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 24, vstop 3. 7. 1991,
vložek 279.070,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; AS Domžale, p.o., Domžale, Dom-
žale, Ljubljanska c. 1, vstop 30. 9. 1991,
vložek 558.102,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 641 Poštne in ku-
rirske storitve; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 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; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 726 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; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Rg-33534

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00572 z dne 21. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935024
Firma: ADUT PONJEVIĆ IN PLAV-

ŠIĆ, Gostinstvo, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ADUT PONJEVIĆ IN

PLAVŠIČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica Iga Grudna 5
Ustanovitelja: Ponjević Ešef in Plavšić

Saško, oba iz Ljubljane, Ulica Iga Grudna
5, vstopila 2. 2. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ponjević Ešef, imenovan 2. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Plavšić Saško, imenovan 2. 2. 1996, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7470 Čiščenje stavb.

Rg-33535

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00604 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MOJSTROVKA, družba za
posredovanje in zastopanje domačih firm,
prodajna dejavnost (posredništvo in ko-
misija), inženiring na področju računal-
ništva…,  d.o.o.,  sedež:  Kosovelova  47,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07669/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391997
Firma: D 9, d.o.o., filmska produkcija

in distribucija
Skrajšana firma: D 9, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Aleš, Ljubljana,

Kosovelova 47, vstop 4. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 511 Po-
sredništvo; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost.

Rg-33538

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00687 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa JAN-GROS, maloprodaja,
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veleprodaja in proizvodnja, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Litijska 148, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15229/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5575010
Ustanovitelj: Lenarčič Janez, st., izstop

14. 2. 1996; Lenarčič Janez, ml., Ljubljana,
Litijska 150, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lenarčič Marija, izstop 14. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 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; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem.

Rg-33598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10754 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PETI, podjetje za kulturno
umetniško dejavnost, d.o.o., Kardeljeva
ploščad 13, Ljubljana, sedež: Kardeljeva
ploščad 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/07349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5403278
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sekulič Pepi, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 30, vstop 9. 11. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sekulič Milutin, izstop 5. 5. 1994;
Sekulič Tina, Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 30, vstop 5. 5. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33599

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09424 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DENUS, Podjetje za inova-
cijsko-storitveno, proizvodno in komer-
cialno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Cesta
v gorice 10 d, sedež: Cesta v gorice 10 d,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06324/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5352720
Osnovni kapital: 1,572.986 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Tomaž, Ljublja-

na, Chengdujska 4, vstop 29. 3. 1990, vlo-
žek 1,572.986 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33600

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10851 z dne 10. 4. 1995 pri

subjektu vpisa MF & PIRKER, d.o.o., Tr-
govsko, gostinsko in storitveno podjetje,
Šeškova 34, Ribnica, sedež: Šeškova 34,
Ribnica, pod vložno št. 1/14512/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5550203
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pirker Majda in Pirker

Franc, oba iz Ribnice, Šeškova 34, vstopila
2. 12. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-33602

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10857 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MATEX, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Logatec, sedež:
Tržaška 102 a, Logatec, pod vložno št.
1/08259/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5405866
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelj: Meze Aleš, Logatec, Tr-

žaška 102 a, vstop 10. 7. 1990, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33603

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10863 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa WEBASTO, d.o.o., Avto-
mobilska tehnika, Celovška 172, Ljublja-
na, sedež: Celovška 172, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06702/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5359236
Osnovni kapital: 7,994.100 SIT
Ustanovitelj: Webasto Aktiengesell-

schaft, Stockford, Nemčija, Fahrzeugtech-
nik, vstop 20. 8. 1992, vložek 7,994.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33604

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10866 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa IONA.M, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tomačevo 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/22736/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5759480
Osnovni kapital: 7,967.000 SIT
Ustanovitelj: Mulej Dušan, Ljubljana,

Kvedrova 36, vstop 31. 12. 1992, vložek
7,967.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10868 z dne 19. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AGENTUS, podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 166, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo zastop-
nika in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5662966
Osnovni kapital: 1,570.566 SIT

Ustanovitelj: Dovjak Janez, izstop 21. 5.
1994; Bradeško Stanislav, Ljubljana, Lito-
strojska 6, vstop 21. 3. 1994, vložek
1,570.566 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dovjak Janez, razrešen 21. 5. 1994.

Rg-33607

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10877 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa HOLLYWOOD, Podjetje
za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Marice
Kovačeve ulica 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23060/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5817218
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Burkeljca Branka, Ljub-

ljana, Ulica Marice Kovačeve 4, vstop 6. 5.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-33608

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10878 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TIMLES, servis-pohištve-
ne storitve, d.o.o., Dobrova, Cesta 7. maja
št. 19, Dobrova, pod vložno št. 1/18722/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5632480
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Jesenovec Valentin, Do-

brova, Cesta 7. maja 19, vstop 3. 4. 1992,
vložek 752.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Setnikar Marko, Ljubljana, Viška 49b,
vstop 3. 4. 1992, vložek 752.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Setnikar Marko, imenovan 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: izdelava, dodelava
in montaža stavbne in notranje opreme; iz-
delava, dodelava, montaža in servis le-
sno-obdelovalnih strojev in orodja; trgovi-
na z neživilskimi proizvodi na debelo in
drobno; dostava za lastne in tuje potrebe;
knjigovodske storitve in obdelava podatkov;
gostinstvo in turizem; oblikovanje, projek-
tiranje in inženiring stavbne in notranje
opreme.

Rg-33609

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10887 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PLUTOS, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar
30, sedež: Ulica bratov Učakar 30, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5738539
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sekulič tina, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 30, vstop 30. 7. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33610

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10888 z dne 2. 8. 1995 pri
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subjektu vpisa NERI, inženiring, gradbe-
ništvo in trgovina, d.o.o., Domžale, Cesta
padlih borcev 33, sedež: Cesta padlih bor-
cev 33, Domžale, pod vložno št. 1/09638/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5434211
Osnovni kapital: 5,277.700 SIT
Ustanovitelj: Nestič Valent, Domžale,

Šumberška 52, vstop 5. 10. 1990, vložek
5,277.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nestič Darinka, Risteski Lazor in Čurič Ili-
ja, vsi izstopili 31. 5. 1994.

Rg-33611

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10892 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MANTEX, Trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Ljubljana, Ta-
censka 75, sedež: Tacenska 75, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5339936
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelja: Magister Robert, Ljublja-

na, Tacenska 75, vstop 7. 3. 1990, vložek
1,533.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nahtigal Marko, Ljubljana, Peščena pot 9,
vstop 7. 3. 1990, vložek 3.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-33612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10896 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa BUSINESS SERVIS, d.o.o.,
Celovška 166, Ljubljana, sedež: Celovška
166, Ljubljana, pod vložno št. 1/12912/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, firme, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5507715
Firma: BUSINESS SERVIS, Inženiring

in trgovina d.o.o., Celovška 166, Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Schaffer Marija, Ljublja-

na, Bratov Učakar 100, vstop 14. 6. 1991,
vložek 1,215.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Schaffer Jože, Ljubljana, Bratov
Učakar 100, vstop 23. 5. 1994, vložek
285.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-

cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33613

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10920 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TRZINKA, Trgovina, za-
stopstvo, import-export, d.o.o., Brodar-
jev trg 5, Ljubljana, sedež: Brodarjev trg
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/16349/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5606551
Osnovni kapital: 2,472.762 SIT
Ustanovitelj: Perič Robert, Ljubljana,

Brodarjev trg 5, vstop 24. 3. 1992, vložek
2,472.762 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hasanagič Mojca, izstop 18. 6. 1992.

Rg-33617

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10936 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa A.V.T., podjetje za uvoz-iz-
voz, posredništvo in trgovino, d.o.o., Men-
geš, Glavarjeva 15, sedež: Glavarjeva ul.
15, Mengeš, pod vložno št. 1/07591/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
dejavnosti in skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5390532
Firma: A.V.T., podjetje za uvoz-izvoz,

posredništvo, svetovanje in trgovino,
d.o.o., Levčeva ulica 15, Mengeš

Skrajšana firma: A.V.T., d.o.o., Levče-
va ulica 15, Mengeš

Sedež: Mengeš, Levčeva ulica 15
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vuk Andrej, Mengeš, Gla-

varjeva ul. 15, vstop 25. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: prodaja
plovil; finančni leasing; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih izdelkov (posebno mo-
tornih vozil, rezervnih delov in dodatne
opreme); opravljanje ekonomsko organiza-
cijskih in tehnoloških storitev; zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem tovornem prometu;
gostinske storitve prehrane in točenje alko-
holnih in brazalkoholnih pijač; druge go-
stinske storitve; turistično posredovanje, od

tega: organiziranje in posredovanje pri or-
ganizaciji potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev doma in v tu-
jini, posredovanje pri nastanitvi turistov in
drugo posredovanje na področju turizma;
opravljanje storitvenih dejavnosti s področ-
ja ekonomsko-finančnega in informacijske-
ga inženiringa; opravljanje dejavnosti avto
šol; opravljanje dejavnosti na področju av-
tomobilizma: posoja vozil brez voznika –
rent a car, posoja vozila z voznikom, avto-
vleka, avtomobilski servis, avtopralnica;
storitve reklame in ekonomske propagande;
grafične ter založniške storitve in tisk;
opravljanje marketinških storitev; kadrov-
sko svetovanje in izobraževanje s področja
opravljanja dejavnosti; projektiranje in in-
ženiring; proizvodnja, predelava in sestav-
ljanje izdelkov iz različnih materialov (pla-
stika, papir, les, tkanina, usnje); servisira-
nje motornih vozil in sredstev za delo; kon-
signacijska prodaja; intelektualne storitve s
področja računalništva; menjalniški posli;
knjigovodske in računovodske storitve; po-
sredovanje in zastopanje pri prometu pre-
mičnin in nepremičnin; trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami živilskega in ne-
živilskega blaga; filmska, video in avdio
produkcija.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
posredovanje pri uvozu motornih vozil in
urejanje formalnosti, prodaja motornih vozil
in rezervnih delov; prodaja plovil; prodaja
novo za staro; finančni leasing; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih izdelkov (posebno
motornih vozil, rezervnih delov in dodatne
opreme); opravljanje ekonomsko organiza-
cijskih in tehnoloških storitev; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem tovornem prometu,
gostinske storitve prehrane in točenje alko-
holnih ter brezalkoholnih pijač; druge go-
stinske storitve; turistično posredovanje, od
tega: organiziranje in posredovanje pri orga-
nizaciji potovanj, izletov, ekskurzij in drugih
turističnih aranžmajev doma in v tujini, po-
sredovanje pri nastanitvi turistov in drugo
posredovanje na področju turizma; opravlja-
nje storitvenih dejavnosti s področja ekonom-
sko finančnega in informacijskega inženirin-
ga; opravljanje dejavnosti avto šol; opravlja-
nje dejavnosti na področju avtomobilizma:
posoja vozila brez voznika – rent a car, poso-
ja vozila z voznikom, avtovleka, avtomobil-
ski servis, avtopralnica; storitve reklame in
ekonomske propagande; grafične ter založ-
niške storitve in tisk; opravljanje marke-
tinških storitev; kadrovsko svetovanje in izo-
braževanje s področja opravljanja dejavno-
sti; projektiranje in inženiring; proizvodnja,
predelava in sestavljanje izdelkov iz različ-
nih materialov (plastika, papir, les, tkanina,
usnje); servisiranje motornih vozil in sred-
stev za delo; konsignacijska prodaja; intelek-
tualne storitve s področja računalništva; me-
njalniški posli; knjigovodske in računovod-
ske storitve; posredovanje in zastopanje pri
prometu premičnin in nepremičnin; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živil-
skega in neživilskega blaga; filmska, video
in avdio produkcija.

Rg-33618

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10938 z dne 12. 4. 1995 pri
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subjektu vpisa BMP, podjetje za storitve,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, sedež:
Slovenčeva 95, Ljubljana, pod vložno št.
1/16265/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5591783
Firma: BMP, Zastopanje, posredova-

nje, storitve, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Osnovni kapital: 1,857.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklavčič Breda, Ljub-

ljana, Pod topoli 77, vstop 25. 2. 1992, vlo-
žek 1,857.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33620

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10948 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PROKEM, podjetje za
proizvodnjo in trgovino s kemijskimi iz-
delki, d.o.o., Ljubljana, Avčinova ul. 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24709/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5840732
Firma: ARTTEL, Družba za nepremič-

nine in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ple-
teršnikova 10

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

Sedež: Ljubljana, Pleteršnikova 10
Osnovni kapital: 1,515.680 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Robert in Koc-

jančič Anja, oba izstopila 31. 5. 1994; Fux
Tom in Fux Jan, oba iz Ljubljane, Hrvatski
trg št. 2, vstopila 31. 5. 1994, vložila po
757.840 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kocjančič Robert, razrešen 31. 5.
1994; direktorica Kocjančič Anja, razreše-
na 31. 5. 1994; direktor Fux Jan, imenovan
31. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Fux Tom, imenovan 31. 5. 1994,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1995: 221
Založništvo; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 6024 Cestni tovorni promet; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703

Poslovanje z nepremičninami za plačilo po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
744 Ekonomska propaganda.

Rg-33621

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10952 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ŽUŽA, trgovina, vzdrževa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Ul. narodne zaščite
6, sedež: Ul. narodne zaščite 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5427525
Firma: ŽUŽA, trgovina, vzdrževanje,

d.o.o., Ljubljana, Maroltova 6
Sedež: Ljubljana, Maroltova 6
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanovitelj: Malinič Mirko, Ljubljana,

Maroltova 6, vstop 13. 11. 1990, vložek
1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33622

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10956 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ADOB, zastopanje in po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Rašiška 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10393/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, zastopnika in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5447305
Firma: ADOB OBROL in ostali, d.n.o.,

zastopanje in posredovanje, Ljubljana,
Rašiška 3

Skrajšana firma: ADOB OBROL in
ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Obrol Ada, Ljubljana, Ra-

šiška 3, vstop 13. 12. 1990, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Trstenjak Marija, Ljubljana, Ja-
mova 54, vstop 12. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Trstenjak Matija, imenovan 12. 5.
1994, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-33623

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10963 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ŠUŠTARŠIČ, podjetje za
soboslikarsko dejavnost in druge stori-
tve, d.o.o., Prevalje pod Krimom 31, Pre-
serje, Pravalje pod Krimom, Preserje, pod
vložno št. 1/04535/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5325994
Osnovni kapital: 1,570.200 SIT

Ustanovitelj: Šuštaršič Peter, Preserje,
Prevalje pod Krimom 31, vstop 22. 1. 1990,
vložek 1,570.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33624

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11072 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TECHNOX, podjetje za
tehnologijo in proizvodnjo baterij, d.o.o.,
Streliška 12 a, Ljubljana, pod vložno št.
1/02226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5288185
Sedež: Ljubljana, Trg francoske revo-

lucije 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Flury Christian Armin,

Versoix, 14 CH. Terray, vstop 26. 6. 1989,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ogrin, Tomaž, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 4, vstop 26. 6. 1989, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33627

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11137 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GALES, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo lesne galanterije,
d.o.o., Lahova pot 35, Ljubljana, sedež:
Lahova pot 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/09698/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5436052
Firma: GALES, podjetje za proizvod-

njo in prodajo lesne galanterije, d.o.o.
Skrajšana firma: GALES d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kralič Bogdan, Ljubljana,

Lahova pot 35, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11153 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DURAČAK, Gradbeništvo,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Grosuplje,
Perovo 43, sedež: Perovo 43, Grosuplje,
pod vložno št. 1/10826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5467675
Osnovni kapital: 2,200.500 SIT
Ustanovitelj: Duračak Hamdija, Grosup-

lje, vstop 16. 1. 1991, vložek 2,200.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

 Rg-27844

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04871 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa S.A.S., storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gornji trg 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5825261
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Cikač Tadej, Brezovica pri Ljubljani,
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Rimska cesta 35, imenovan 30. 9. 1995;
omejitve: potrebno je pooblastilo družbeni-
ka za sklepanje naslednjih poslov oziroma
naslednja dejanja: 1. nakup, izgradnja, na-
jem, zakup, obremenitev in prodaja nepre-
mičnin; 2. najemanje kreditov; 3. odobrava-
nje kreditov, garancij in avalov; 4. podelje-
vanje prokure; 5. ustanavljanje in ukinjanje
podružnic; 6. sklepanje pravnih poslov, ka-
terih vrednost presega 100.000 DEM tolar-
ske protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije; 7. izplačevanje predujmov na
račun dobička družbe; Dečko Irena, razre-
šena 30. 9. 1995.

Rg-27995

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05644 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ELCOMM, trgovina, projektiranje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Laj-
kovška 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/14207/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5540356
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Bačlija Petar, Ljubljana,

Lajkovška 5, vstopil 10. 12. 1991, vložil
1,208.000 SIT; Zupančič Klavdija, Kresni-
ce, Jevnica 5, vstopila 10. 12. 1991, vložila
302.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-28095

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11635 z dne 15. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PONTES, podjetje za trgovino, po-
sredovanje, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Vegova 8, sedež: Vegova 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13464/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523893
Osnovni kapital: 1,816.194,99 SIT
Ustanovitelji: Miladinović Duško, Rado-

jičić Predrag, Kešeljević Radovan, vsi trije
izstopili 21. 6. 1994;

 Kešljević Aleksandar, Ljubljana, Pod-
gornikova 3; Miladinović Marko, Ljublja-
na, Ulica Gubčeve brigade 47; Radojičić
Aleksandar, Ljubljana, Ulica Gubčeve bri-
gade 49, vsi vstopili 21. 6. 1994, vložili
vsak po 605.398,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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;
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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-28173

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09946 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu vpisa
KODIT, družba za proizvodnjo, storitve,
trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Tu-
njiška 21, Kamnik, pod vložno št. 1/22127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745039
Osnovni kapital: 1,631.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Marko, Kam-

nik,Tunjiška 21, vstopil 23. 3. 1993, vložil
1,300.000 SIT in Curkov Sandi, Domžale,
Ul. Simona Jenka 8, vstopil 23. 3. 1993,
vložil 331.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Sprememba dejavnosti: dejavnost se raz-
širi z naslednjimi dejavnostmi: splošno mi-

zarstvo – stavbno mizarstvo, pohištveno mi-
zarstvo, parketarstvo; tesarstvo – proizvod-
nja žaganega lesa in plošč, izdelava lesenih
konstrukcij in krovstvo; tapetništvo; ši-
viljstvo; gradbeništvo; elektroinstalacije; tu-
rizem in gostinstvo; marketing in inženi-
ring; transportne storitve; trgovina: trgovi-
na na veliko z neprehrambenimi in prehram-
benimi proizvodi, trgovina na drobno z
neprehrambenimi in prehrambenimi pro-
izvodi.

Zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz in iz-
voz neprehrambenih proizvodov; uvoz in
izvoz prehrambenih proizvodov; uvoz in iz-
voz storitev v okviru lastne dejavnosti; za-
stopanje tujih pravnih firm ter fizičnih oseb
v okviru RS.

Rg-28189

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11177 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KONHOIDA, podjetje za svetoval-
no dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci
C. XII/24, sedež: Vrhovci C. XII/24, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah (sklep Srg
št. 4100/94 se razveljavi) s temile podatki:

Matična št.: 5663954
Osnovni kapital: 1,531.383 SIT
Ustanovitelj: Barbič Janez, Ljubljana,

Vrhovci C. XII/24, vstopil 31. 3. 1992, vlo-
žil 1,531.383 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-28211

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16314 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
ISKRA Elektrozveze – Mehano, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 11, sedež: Stegne 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20477/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala ter spremembo de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5648424
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Elektrozveze, p.o.,

Ljubljana, Stegne 11, vstop 10. 11. 1992,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gamberger Milan, razrešen 18. 5.
1994; direktor Gamberger Milan, Ljublja-
na, Celovška 99, imenovan 18. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7430 Tehnični
preizkusi in analize.

MARIBOR

Rg-18651

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00412 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AGROKOMBINAT MARI-
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BOR, p.o., Partizanska cesta 6, Maribor,
pod vložno št. 1/00724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5146984
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1995:

01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 0121 Reja govedi,
prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z živi-
norejo – mešano kmetijstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1596 Proizvodnja piva; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina

na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih 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; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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 Drugi kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil 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.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7482 Pakiranje; 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.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n..

Pod šifro A 01.411 sme družba opravlja-
ti urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin po naročilu; pod
šifro I 63.40 sme družba opravljati dejav-
nost drugih prometnih agencij, razen izda-
janja in posredovanja transportnih doku-
mentov in tovornih listov ter organizacija
zbirnih pošiljk po železnici, cestah, zraku in
morju (tudi z zbiranjem in razdeljevanjem
blaga); pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-18409

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03153 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ECONOMIC COM-
MERCE, trgovsko proizvodno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Marjeta 4/a, Star-
še, pod vložno št. 1/01103/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5298474
Osnovni kapital: 1,577.705 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Branko, Starše,

Marjeta 4/a, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,577.705 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18591

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04472 z dne 6. 12. 1994 pri
subjektu vpisa TIP-SPIN, podjetje za ra-
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čunovodske storitve, ekonomsko in davč-
no svetovanje ter računalniški inženiring,
d.o.o., pod vložno št. 1/01580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovne vloge in dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5373000
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva uli-

ca 26
Osnovni kapital: 1,704.000 SIT
Ustanovitelj: Sakelšek Ivan, Maribor,

Pod vinogradi 57, vstop 18. 10. 1993, vlo-
žek 1,704.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1994: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3640 Proizvodnja izdelkov za
šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3361 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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; 50401 Tr-
govina 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov (bari); 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski
potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem 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); 6522 Drugo kredit-
no posredovanje; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih
trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniški stroj-
ni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s pro-
gramsko opremo; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane z bazami podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniške
opreme; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7411 Prav-
no svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje holding družb;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
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 in kozmetičnih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-18596

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04124 z
dne 17. 11. 1994 pod št. vložka 1/09344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5867436
Firma: ADI REBERNIK, prodajni cen-

ter, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  ADI  REBERNIK,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Kneza Koclja
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Adolf, Maribor,

Trg Dušana Kvedra 2, vstop 7. 9. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebernik Adolf, imenovan 7. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
trgovina na debelo in drobno v tranzitu z
neživilskimi proizvodi; trgovina z motorni-
mi vozili; trgovinske storitve: agencijske
storitve, posredniške storitve, zastopniške
storitve, storitve odpravljanja in dostavlja-
nja blaga, storitve ekonomske propagande
in reklame, sejemske storitve in prirejanje
razstav; organiziranje in izvajanje akvizi-
terske, kataloške in komisijske prodaje ne-
živilskih proizvodov ter prodaja le-teh na
trgih in sejmih; organiziranje in izvajanje
konsignacijske prodaje; ekonomske, orga-
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nizacijske in tehnološke storitve; raziskova-
nje trga (marketing); komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; druge neomenjene storitve; leasing in
vse vrste blaga iz dejavnosti družbe; prevoz
blaga in oseb v cestnem prometu; prevoz
blaga in oseb v mednarodnem cestnem pro-
metu; neomejene storitve na področju pro-
meta; dajanje avtomobilov v najem – rent-
a-car; organiziranje in izvajanje kooperacij-
skih poslov doma in v tujini; tiskarstvo in z
njim povezane storitve.

Rg-18646

Temeljno sodišče v Mariboru enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03371 z
dne 26. 8. 1994 pri subjektu vpisa ZEBEC,
trgovina in storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/07957/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti
in oseb pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5862787
Firma: ASAGRA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ASAGRA, d.o.o.
Sedež: Hoče, Hočko Pohorje 1/a
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelj: Zebec Zvonko, izstop 6. 6.

1994, Grajf Aleksander, Hoče, Hočko Po-
horje 1/a, vstop 6. 6. 1994, vložek 1,780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zebec Zvonko, razrešen 6. 6. 1994,
direktor Grajf Aleksander, imenovan 6. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: predela-
va in pakiranje živil; pakiranje in polnjenje
izdelkov živilske in neživilske proizvodnje;
organiziranje in izvajanje športnih, rekrea-
tivnih, zabavnih, kulturnih aktivnosti in pri-
reditev ter iger na srečo; posojanje športne
opreme in pripomočkov.

Odslej dejavnost družbe v celoti pravil-
no glasi: pridelava sadja in zelenjave; izde-
lovanje, popravila in prodaja: tekstilne in
usnjene konfekcije (lahke in težke), tekstil-
nih, usnjenih, lesenih izdelkov in nakita;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi izdelki; trgovina z rezervnimi
deli za motorna vozila in kolesa; servis in
popravila motornih vozil in koles; storitve:
avtopralnice, renta-a-car (posojanje) motor-
nih vozil in koles, menjalnica, zastavljalni-
ca (lombardni posli), prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu; reklame in eko-
nomske propagande, razmnoževanje in fo-
tokopiranja, grafične dejavnosti (sitotisk, ti-
skanje knjig, skript...), konsignacijske in ko-
misijske prodaje, gostinske (prehrane in dru-
ge gostinske storitve); zastopanje v prometu
blaga in storitev; predelava in pakiranje ži-
vil; pakiranje in polnjenje izdelkov živilske
in neživilske proizvodnje; organiziranje in
izvajanje športnih, rekreativnih, zabavnih,
kulturnih aktivnosti in prireditev ter iger na
srečo; posojanje športne opreme in pripo-
močkov.

Rg-18832

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02650 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  DOMENICA,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Mahova 5, Maribor, pod

vložno št. 1/05893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5627770
Sedež: Maribor, Machova 5
Osnovni kapital: 1,508.436 SIT
Ustanoviteljica: Štiftar Gordana, Mari-

bor, Machova 5, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,508.436 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18715

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06675 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  ALMABO,  trgovsko  in
storitveno podjetje, d.o.o., Orehova vas,
Orehova vas 23, pod vložno št. 1/05707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5627885
Firma: ALMABO, FERK & JURŠIČ,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: ALMABO, FERK &

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

odgovornostjo.
Ustanovitelja: Rajtmajer Matjaž, izstop

27. 12. 1994; Ferk Aleksander, Maribor
Štantetova 26, vstop 27. 12. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Juršič Marina, Orehova vas,
Orehova vas 23, vstop 27. 12. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rajtmajer Matjaž, razrešen 27. 12. 1994,
družbenik Ferk Aleksander, imenovan 27.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Juršič Marina, imenovana
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18809

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03270 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DUMIMEX, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor, pod
vložno št. 1/05237/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5588162
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Duh Magdalena, Mari-

bor, Ljubljanska 37, vstop 26. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18840

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04053 z
dne 8. 12. 1994 pod št. vložka 1/09369/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5866731
Firma: DESIGNHAUS, trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Šercerjeve bri-

gade 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Breberina Denis, Maribor,

Ulica Šercerjeve brigade 6, vstop 15. 9.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Vidovič Željko, imenovan 15. 9. 1994,
Maribor, Staneta Severja 2, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Breberina Denis,
imenovan 15. 9. 1994, Maribor, Ulica Šer-
cerjeve brigade 6, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; druga trgovina na debelo; trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; trgovina na drobno z
gradbenim materialom; trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; trgovina na drobno z
rabljenim blagom; proizvodnja pohištva;
proizvodnja sedežnega pohištva; proizvod-
nja drugega pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore; proizvodnja kuhinjskega po-
hištva; proizvodnja drugega pohištva.

Rg-19024

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00812 z
dne 1. 12. 1994 pri subjektu vpisa
MARBIRO, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., pod vložno št. 1/01249/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5309964
Sedež: Maribor, Metava 41
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kocbek Marjan, Sp. Du-

plek, Dvorjane 35, vstop 28. 12. 1989, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih izdelkov;
pakiranje živilskih in neživilskih izdelkov;
polnjenje alkoholnih in brezalkoholnih pi-
jač; dejavnosti gradbeništva: visoke, nizke
gradnje in hidrogradnje, inštalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; organiziranje
vseh vrst prevozov; storitve zastavljalnic in
menjalnic.

Tako se sedaj dejavnosti glasijo: prevoz
blaga v cestnem prometu; storitve špedicije,
posredništvo, komisijski posli na področju
prometa blaga; gostinske storitve: bife z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami in
storitve prehrane; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; posredniške storitve pri trgovini na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; storitve kovinsko predelovalne
obrti: popravilo strojev, naprav in drugih
kovinskih izdelkov; popravilo in vzdrževa-
nje elektrotehničnih izdelkov; turistične
agencije; prirejanje sejmov in razstav; orga-
niziranje zabavnih in kulturnih prireditev;
loterije in stave; popravilo, vzdrževanje in
pranje cestnih motornih vozil; knjigovod-
ske storitve in obdelava podatkov; izposoja
osebnih avtomobilov: rent-a-car; uvoz in iz-
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voz živilskih in neživilskih izdelkov; paki-
ranje živilskih in neživilskih izdelkov; pol-
njenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač;
dejavnosti gradbeništva: visoke, nizke grad-
nje in hidrogradnje, inštalacijska in zaključ-
na dela v gradbeništvu; organiziranje vseh
vrst prevozov; storitve zastavljalnic in me-
njalnic.

Rg-19037

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02508 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MALUS VITIS, podjetje za
kmetijsko svetovanje, trgovino, export-
import, d.o.o., Lavričeva 3, Maribor, pod
vložno št. 1/04094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5513413
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Dakovič Danilo, Maribor,

Usnjarska 7, vstop 29. 4. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19194

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 368/94 z dne
6. 4. 1994, vpisanem v reg. vl. 1/9106-00
vpisalo ustanovitev družbe z omejeno od-
govornostjo, v zasebni lastnini:

Firma: PACIFIK, trgovina, proizvod-
nja in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: PACIFIK, d.o.o.
Sedež: Maribor, Kamniška 30
Ustanovitelj: Brander Aljaž, Kamniška

30, Maribor.
Osnovna vloga: 1,729.051 SIT.
Dejavnost: prevoz blaga v cestnem pro-

metu, trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi, finančni in-
ženiring, ekonomsko svetovanje, posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev, leasing posli, posredovanje in promet
z nepremičninami, posredniški, komisijski
in agencijski posli v prometu blaga in stori-
tev, storitve na področju prometa: javna
skladišča, storitve reklame in ekonomske
propagande, storitve notranje in mednarod-
ne špedicije in druge neomenjene storitve
na področju prometa, projektiranje in so-
rodne tehnične storitve, projektiranje grad-
benih objektov, drugo projektiranje, inženi-
ring – organizacija in posredovanje pri grad-
nji objektov, poslovne in druge storitve, pri-
rejanje sejmov in razstav, knjigovodske
storitve, storitve obdelave podatkov in dru-
ge neomenjene storitve.

Družba opravlja naslednje zunanjetrgo-
vinske dejavnosti: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov, posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev ter kon-
signacijska prodaja, storitve mednarodnega
prevoza blaga v cestnem prometu, storitve
mednarodne špedicije.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami in odgovarja za
svoje obveznosti z vsem svojim premože-
njem.

Podjetje zastopa direktor Aljaž Brand-
ner, brez omejitev.

Rg-19345

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02376 z dne 25. 1. 1995 pri

subjektu vpisa PROJEKTING 92, podjet-
je za inženiring, trgovino in posredništvo,
d.o.o., Spodnji Slemen 40/c, Selnica ob
Dravi, pod vložno št. 1/07008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št.: 5679567
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dežman Aleksander, Sel-

nica ob Dravi, Spodnji Slemen 40/c, vstop
24. 10. 1992, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Muršič Severin, Mari-
bor, Jamova 21, vstop 24. 10. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Panikvar Jože, Ptuj, Gerečja vas 37, vstop
24. 10. 1992, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-19455

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02829 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BOJC, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ruska ulica 14, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5658713
Osnovni kapital: 1,576.358 SIT
Ustanovitelj: Feguš Bojan, Maribor, Ru-

ska ulica 14, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,576.358 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19541

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03909 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa FERK, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Sveta Ana 12, Zgor-
nja Ščavnica, pod vložno št. 1/02324/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5384362
Osnovni kapital: 1,516.142 SIT
Ustanovitelj: Ferk Erik, Maribor, Poro-

patova 6, vstop 28. 5. 1990, vložek
1,516.142 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19581

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00910 z
dne 7. 12. 1994 pri subjektu vpisa GRANT,
podjetje za inženiring, trgovino, posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., pod vložno št.
1/04504/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5537282
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gradišnik Anton, 5100 Ac-

han, ZR Nemčija, Putzbent 3, vstop 22. 10.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19605

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01112 z
dne 21. 9. 1994 pri subjektu vpisa G & E,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/08697/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo sedeža firme
in osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5784832
Skrajšana firma: G & E, d.o.o.
Sedež: Pesnica, Gradiška 196
Osnovni kapital: 1,509.995,80 SIT
Ustanovitelji: Obradovič Goran in Obra-

dovič Lepej Elvira, oba Maribor, Limbuška
c. 11, vstopila 9. 6. 1993, vložila po 455.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Obrado-
vič Dragica, Zadar, Hrvaška, Rivanjski pri-
laz 4, vstop 22. 11. 1993, vložek 599.995,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19644

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04884 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EXPRESS COPY, podjetje
za grafične in biro storitve ter trgovino,
d.o.o., Knafelčeva 34, Maribor, pod vlož-
no št. 1/02790/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5412765
Firma:  GBT  MARKSL,  podjetje  za

grafične in biro storitve ter trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: GBT MARKSL, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,031.240 SIT
Ustanovitelji: Marksl Srečko, vložek

1,421.868 SIT; Marksl Ana, vložek 406.248
SIT in Marksl Aleksander, vložek 203.124
SIT, vsi Maribor, Knafelčeva 34, vstopili
7. 9. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marksl Srečko, imenovan 7. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev, direktorica
Marksl Ana, imenovana 14. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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 z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-19656

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 648/94 z dne
6. 6. 1994, vpisanem v reg. vl. 1/1471-00,
pri družbi z omejeno odgovornostjo
GLOSA, trgovsko podjetje, d.o.o., Pekre,
Vlada Žigarta 5, vpisalo spremembo firme
in sedeža, tako da odslej glasita:

Firma: GLOSA, podjetje za zastopanje
in posredovanje zavarovanj, d.o.o.

Sedež: Pesnica 41, Pesnica
Dejavnost se v celoti spremeni in odslej

glasi: posredovanje zavarovanj, zastopanje
pri zavarovanju, snemanje rizikov, ocena
škode, svetovanje in pomoč ter druge inte-
lektualne storitve in tehnične storitve v zve-
zi z zavarovalniškimi posli.

Rg-19704

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02711 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa J in K, trgovsko, storitveno
in računalniško podjetje, d.o.o., Štriho-
vec 6, Šentilj, pod vložno št. 1/08886/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800692
Osnovni kapital: 4,898.487 SIT
Ustanovitelji: Gumzej Karmen, Šentilj,

Štrihovec 6, vstop 30. 6. 1993, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Volčič Ida, Maribor, Framska 7, vstop 30.
5. 1994, vložek 4,513.487 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pipuš Janko, Maribor,
Gunduličeva 9, vstop 30. 5. 1994, vložek
285.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila

motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo 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; 5163 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakovom, 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 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.; 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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških 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; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-19872

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05240 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa NOVMAR, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ku-
rirčkova 32, Miklavž na Dravskem polju,
pod vložno št. 1/07859/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5735742
Osnovni kapital: 1,734.029,10 SIT
Ustanovitelj: Novak Marjan, Miklavž na

Dravskem polju, Kurirčkova 32, vstop
12. 3. 1993, vložek 1,734.029,10 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-19939

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05070 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SLOWOOD, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Titova 79, Slo-
venska Bistrica, pod vložno št. 1/008182/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 575134
Osnovni kapital: 2,695.124 SIT
Ustanovitelja: Mak Ludvik in Mak Ma-

rija, oba Slovenska Bistrica, Titova 79, vsto-
pila 5. 1. 1993, vložila po 1,347.562 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20108

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04813 z dne 13. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ENTERPRISE, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Gomoljeva 8,
Maribor, pod vložno št. 1/04791/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v druž-
bo z neomejno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5567726
Firma: TEMEX, NOVAK IN KOVAČ,

trgovina in storitve, d.n.o.
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Skrajšana firma: TEMEX, NOVAK IN
KOVAČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Mario, Miklavž,

Halefova 4, vstop 7. 12. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Novak Andrej, Maribor, Ka-
menškova 53, vstop 7. 12. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Kovač Mario, imenovan 7. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Novak Andrej, imenovan 7. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina na drobno
in debelo z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; gostinstvo: gostinske storitve pre-
hrane in druge gostinske storitve; turistično
posredovanje, turistične agencije in turistič-
ni uradi; poslovne storitve: knjigovodske
storitve in storitve obdelave podatkov; or-
ganiziranje sejmov in koncertnih prireditev;
prodaja cvetja v gostinskih lokalih in na
terenu; finalna dela na terenu (montaža po-
hištva, stenskih in stropnih oblog); prevoz-
ne storitve.

Zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev s
tujino; zastopanje tujih firm v prometu bla-
ga in storitev.

Rg-20511

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 99/94 z dne
29. 3. 1994 v reg. vl. št. 1/1465-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odogovornostjo TOP-
STOP, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Loška 13

razširitev dejavnosti na: kozmetične in
masažne storitve, menjalniški posli, storitve
fitnes programov.

Rg-22110

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06494 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa A.M.A.-PROJEKT, projek-
tiranje, consulting, inženiring, d.o.o.,
Tomšičeva 37, Maribor, pod vložno št.
1/06094/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639611
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanoviteljica: Sankovič Mandica, Vin-

kovci, R Hrvaška, Anton Gustav Matoš 9/9,
vstop 5. 4. 1992, vložek 1,658.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sankovič Mandica, imenovana 5. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Geršovnik Marijan, imenovan 30. 12.
1994, Maribor, Panonska ulica 4, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-24163

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06756 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa NEKTAR, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ruške čete 3, Ru-

še, pod vložno št. 1/06969/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5705762
Osnovni kapital: 1,524.250 SIT
Ustanovitelj: Prevolšek Darko, Ruše, In-

dustrijska 16, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,524.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24204

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06615 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa INVEST & TRADE BIRO,
podjetje za raziskave, svetovanje, izdela-
vo investicijsko tehnične dokumentacije
ter trženje, d.o.o., Valjevska 13, Maribor,
pod vložno št. 1/01033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5297125
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Veselko Borut, Maribor,

Valjevska 13, vstop 3. 10. 1989, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brumec Danica, izstop 27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veselko Borut, imenovan 3. 10. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Brumec Danica, razrešena 27. 12. 1994.

Dejavnosti družbe so: raziskave in študi-
je ter svetovanje pri načrtovanju proizvod-
nih programov v lesarstvu; izdelava tehno-
loških in organizacijskih novih tehnologij –
izdelava idejnih projektov; izdelava glavnih
tehnoloških projektov in koordinacija izde-
lave investicijske in tehnične dokumentaci-
je; vodenje investicij; organizacijske stori-
tve; gospodarsko finančno svetovanje; trže-
nje opreme; trženje proizvodov lesne indu-
strije; prevajalske storitve.

Rg-24238

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06618 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BAEX, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., Josipa Priola 21, Mari-
bor, pod vložno št. 1/07576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5720141
Osnovni kapital: 1,532.480 SIT
Ustanovitelja: Bratušek Bojana, Maribor,

Ruška cesta 7, vstop 15. 1. 1993, vložek
1,374.915 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kaučič Andrej, Maribor, Šentiljska cesta 19,
vstop 15. 1. 1993, vložek 157.565 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Bratušek Bojana, imenovana 15. 1.
1993, zastopa družbo brez omejitev; družbe-
nik Kaučič Andrej, razrešen 29. 12. 1994,
Šentiljska 19.

Družba poslej opravlja naslednje dejav-
nosti: poslovne storitve razen odvetniških;
komisijski posli na področju blaga in stori-
tev; gostinske storitve nastanitve, prehrane
in druge gostinske storitve; turistično po-
sredovanje: turistične agencije, turistični
uradi; trgovina na debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina na drobno

z živilskimi in neživilskimi proizvodi; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; inštalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; izdelava in popravilo elektroteh-
ničnih izdelkov; popravilo in vzdrževanje
gospodinjskih električnih aparatov; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; računovodske in knjigovodske de-
javnosti; proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; izvoz in uvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov.

Rg-24242

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00914 z dne 21. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09589/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914906
Firma: ANDREJEV HOBI PRO-

GRAM, PLIBERŠEK & CO. trgovska
družba, d.n.o.

Skrajšana firma: ANDREJEV HOBI
PROGRAM, PLIBERŠEK & CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Mlinska ulica 22
Ustanovitelji: Pliberšek Andrej, Ruše,

Pod goroj 7, vstop 18. 8. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Kru-
ger Klaus-Dietter, Bad Rappenau, Nemčija,
Bad Rappenau, Taubenloch 41, vstop 18. 8.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Tettschlag Peter-Paul, Lowe-
stein, Nemčija, Maybachstrasse 45, vstop
18. 8. 1995, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pliberšek Andrej, imenovan 18. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Kruger Klaus-Dietter, imenovan
18. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-24300

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06281 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ŠUMAK, podjetje za trgo-
vino, turizem, posredovanje in inženiring,
d.o.o., Ruška ulica 3, Maribor, pod vložno
št. 1/05999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5635292
Osnovni kapital: 1,568.500 SIT
Ustanovitelja: Šumak Ines in Šumak Iz-

tok, oba Maribor, Ruška ulica 3, vstopila
19. 6. 1992, vložila po 784.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šumak Iztok, imenovan 19. 6. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Šumak Ines, razrešena 1. 9. 1994.

Rg-24327

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00502 z dne 3. 10. 1995 pod
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št. vložka 1/009602/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev kmetijske za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 5901324
Firma:  KERŠIČ  KOČNO,  kmetijska

zadruga, z.o.o.
Skrajšana firma: KERŠIČ KOČNO KZ,

z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zgornja Polskava, Kočno 14
Osnovni kapital: 168.000 SIT
Ustanovitelji: Keršič Zvonko, vstop 5. 5.

1995; Keršič Jožef, Keršič Jože in Keršič
Marija, vstopili 8. 5. 1995; vsi Zgornja Pol-
skava, Kočno pri Polskavi 5, vložili po
42.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keršič Zvonko, imenovan 5. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet.

Družbeniki odgovarjajo za obveznosti
družbe do višine osnovnega kapitala.

Družbeniki v primeru stečaja odgovarja-
jo s 3-kratnim zneskom vplačanega osnov-
nega kapitala, s 126.000 SIT.

Rg-24561

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00612 z dne 6. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901197
Firma: AVTOHIŠA KOLAR & COM-

PANY, podjetje za trgovino, storitve in
proizvodnjo, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOHIŠA KOLAR
& COMPANY, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Pohorska 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolar Marko, Maribor,

Streliška 17, vstop 19. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1995: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-24716

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00047 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa EUROAGENT, agencija-
rent-trgovina, d.o.o., Moše Pijade 23, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, priimka druž-
benika in zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387540
Osnovni kapital: 1,538.200 SIT
Ustanovitelj: Marih Stanislav, Maribor,

Pod vinogradi 19, vstop 27. 6. 1990, vložek
1,538.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marih Stanislav, imenovan 31. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina

na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
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lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5223 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 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.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7041 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 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.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-

nost; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč.

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.

Rg-25653

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00898 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VESNA, podjetje za aku-
mulatorsko dejavnost, p.o., Einspielerje-
va ulica 31, Maribor, pod vložno št.
1/00892/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5290074
Firma: VESNA, podjetje za akumula-

torsko dejavnost, d.d.
Skrajšana firma: VESNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 427,262.000 SIT
Ustanovitelji: Pokojninski sklad Repub-

like Slovenije, vstop 23. 6. 1994, vložek
42,726.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Odškodninski sklad Republike Sloveni-
je, vstop 23. 6. 1994, vložek 42,726.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad za
razvoj Republike Slovenije, vstop 23. 6.
1994, vložek 203,813.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; delavci po interni razdelitvi
delnic, vstopili 23. 6. 1994, vložili
85,453.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; delavci z notranjim odkupom delnic,
vstopili 23. 6. 1994, vložili 52,544.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Piber
Franc, Ljubljanska 25, Maribor, imenovan
2. 10. 1995, zastopa družbo kot predsednik
uprave; član uprave Gajser Anton, Rače,
Ješenca 23/b, imenovan 2. 10. 1995; član
uprave Kosirnik Olga, Maribor, Ptujska ce-
sta 351, imenovana 2. 10. 1995, direktor
Naterer Milan, razrešen 2. 10. 1995, direk-
tor Kovačič Mihael, razrešen 2. 10. 1995.

Člani nadzornega sveta: Bertoncelj Jože,
Grandošek Jože in Petrič Zoran, vsi vstopili
23. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-25658

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01051 z dne 25. 10. 1995
pod št. vložka 1/09681/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5921309
Firma:  ŽEKAM,  ŽIŽEK-MARKUŠ,

proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ŽEKAM,  ŽIŽEK-

MARKUŠ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lenart v Slovenskih goricah,
Nikova ulica 2

Ustanovitelja: Žižek Jožef, Lenart v Slo-
venskih goricah, Nikova ulica 2, vstop
2. 10. 1995, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Markuš Branko, Spodnji
Duplek, Spodnja Korena 3/a, vstop 2. 10.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Žižek Jožef, imenovan 2. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Markuš Branko, imenovan 2. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1995:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe.

Družba je ustanovljena za določen čas,
največ do 30. 6. 1996.

Rg-25660

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00726 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
SLOVENSKA BISTRICA, kmetijstvo, tr-
govina in storitve, z.o.o., Titova cesta 36,
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
2/00009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5142164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kogler Ivan, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Vračič Henrik, Maribor, Dupleška
cesta 36, imenovan 1. 6. 1995, kot vršilec
dolžnosti direktorja zadruge zastopa in pred-
stavlja zadrugo neomejeno razen pri skle-
panju pogodb o nakupu in prodaji osnovnih
sredstev večje vrednosti, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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; 50401 Tr-
govina 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
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prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5112 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih 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; 52452 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme druž-
ba opravljati trgovine z orožjem in streli-
vom; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-26260

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00549 z dne 6. 11. 1995 pri su-
bjektu vpisa ELEKTROKOVINA-PRED-
STIKALNE NAPRAVE, proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Tržaška cesta 23,
Maribor, pod vložno št. 1/03997/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in ome-
jitev zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495342
Ustanovitelj: Elektrokovina, proizvodnja

elektrokovinskih izdelkov, d.o.o. – v steča-
ju, izstop 18. 3. 1995; Pongračič Andrej,
Ljubljana, Njegoševa 17, vstop 18. 3. 1995,
vložek 49,749.143 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vajzman Bojan, Maribor, Besednjakova
2, imenovan 18. 5. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da lahko le s pismenim soglas-

jem družbenika sklepa naslednje pravne po-
sle: pogodbe s katerimi se pridobivajo, od-
tujujejo ali obremenjujejo nepremičnine; po-
godbe o vlaganju sredstev v druge družbe;
pogodbe o kreditu, posojilne pogodbe o
obročnem odplačevanju ne glede na njiho-
vo vrednost; pogodbe o nabavi investicijske
opreme in oddaji investicijskih del ne glede
na njihovo vrednost; pogodbe o dolgoročni
proizvodni kooperaciji; pogodbe o poroštvu
in druge pogodbe, s katerimi se prevzemajo
obveznosti drugih pravnih oseb ali utrjujejo
njihove obveznosti; letne pogodbe za naba-
vo repromateriala oziroma obratnih sred-
stev; pogodbe iz tekočega poslovanja, na-
bave repromateriala oziroma obratnih sred-
stev nad vrednostjo 100.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem uradnem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe,
za časovno obdobje vsakega posameznega
meseca v koledarskem letu; direktor Pon-
gračič Andrej, imenovan 18. 3. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi 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;
52453 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;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 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; 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.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme druž-
ba opravljati trgovine s strelivom in orož-
jem; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-26311

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05406 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DR. ZWACH INTER-
NATIONAL TAX CONSULTING, pod-
jetje za gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Dušanova 3, Maribor, pod vložno št.
1/05651/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5610729
Firma: DR. ZWACH-INTERNATIO-

NAL TAX CONSULTING, družba za gos-
podarsko svetovanje, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,570.117 SIT
Ustanovitelja: Dr. Zwach GmbH, Mu-

reck, Avstrija, Nicolaiplatz I, vstop 3. 3.
1992, vložek 816.117 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Koletnik Filip Andrej, Maribor,
Dušanova 3, vstop 26. 12. 1994, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26312

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00938 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GEISING, gostinstvo, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta
63, Maribor, pod vložno št. 1/08988/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5888611
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelja: Križ Branko, Maribor,

Partizanska cesta 63, vstop 9. 7. 1993, vlo-
žek 811.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kramberger Robert, Maribor, Vošnjako-
va 20, vstop 9. 7. 1993, vložek 811.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Križ Branko, imenovan 3. 12. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Kram-
berger Robert, imenovan 23. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
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niranje lesa; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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-
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;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjal-
nic; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-26541

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01220 z dne 10. 11. 1995
pod št. vložka 1/09692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783283
Firma:  BISTRO  C,  podjetje  za  go-

stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BISTRO C, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Loška 13
Osnovni kapital: 2,036.000 SIT
Ustanovitelj: Trost Ivan, izstop 31. 5.

1995; Sunk Herbert, izstop 31. 5. 1995; Kr-
njič Miroslav, Maribor, Ljubljanska 88/a,
vstop 31. 5. 1995, vložek 2,036.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trost Ivan, razrešen 31. 5. 1995; druž-
benik Skunk Herbert, razrešen 31. 5. 1995,
direktor Krnjič Miroslav, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 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; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisa pri
Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod
vložno številko 1/8682-00, in sicer kot fir-

ma: T & SUN TRADING, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., s sedežem v Vuzeni-
ci, Primož 1.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro I 63.40 sme družba opravljati od-
premo tovora, dejavnost špediterjev, oprav-
ljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortira-
nje in tehtanje.

Rg-26554

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01231 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŽEKAM, ŽIŽEK-MAR-
KUŠ, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.n.o., Nikova ulica 2, Lenart v Sloven-
skih Goricah, pod vložno št. 1/09681/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5921309
Dne 11. 11. 1995 je pod Srg 95/1231

vpisana sprememba družbene pogodbe, ta-
ko, da je družba odslej ustanovljena za ne-
določen čas.

Rg-26670

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00345 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VILEN, družba za trgova-
nje na debelo in drobno, inženiring, ex-
port-import, d.o.o., Vilenska cesta 18,
Orehova vas, pod vložno št. 1/06600/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v komanditno družbo s temile podatki:

Matična št.: 5899451
Firma: VILEN-ŠNUDERL & CO., in-

ženiring in storitve, k.d.
Skrajšana firma: VILEN-ŠNUDERL &

CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Šnuderl Matej, komple-

mentar, Orehova vas-Slivnica, Vilenska ce-
sta 18, vstop 30. 3. 1995, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; komanditist, vstop 30. 3. 1995, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šnuderl Matej, imenovan 30. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Šnuderl Jožica, imenovana 30. 3. 1995, Ore-
hova vas-Slivnica, Vilenska cesta 18.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
posredovanje 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; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 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; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod ši-
fro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-26672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06796 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PETRUS, podjetje za pre-
voz, turizem in trgovino, d.o.o., Straža
11/a, Oplotnica, pod vložno št. 1/05238/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5587131
Firma: PETRUS, družba za prevoz, tu-

rizem in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Zadek Peter in Zadek

Ema, oba Oplotnica, Straža 11/a, vstopila
18. 3. 1992, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-26676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05611 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CATV, podjetje za vzdrže-
vanje, izgradnjo in razvoj kabelskega si-
stema Tezno, d.o.o., Bevkova 2, Maribor,
pod vložno št. 1/05021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v delniško družbo
s temile podatki:

Matična št.: 5576881
Firma: CATV, podjetje za upravljanje,

vzdrževanje, modernizacijo in izgradnjo
kabelske televizije, d.d.

Skrajšana firma: CATV TEZNO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 38,850.000 SIT
Ustanovitelji: Krajevna skupnost Slava

Klavora, Maribor, Bevkova 2, vstop 28. 11.
1991, vložek 4.666,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krajevna skupnost Martin Kon-
šak, Maribor, Bevkova 2, vstop 28. 11. 1991,
vložek 4.666,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Krajevna skupnost Silvira Tomasi-
ni, Maribor, Panonska 12, vstop 28. 11.
1991, vložek 4.666,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; delničarji, vstopili 13. 12. 1994,
vložili 38,836.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhar Jože, Štrekljeva 58, Maribor,
imenovan 13. 12. 1994, zastopa drubo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kramberger Ru-
dolf, Kovačič Peter in Lešnik Jelka, vsi vsto-
pili 13. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 6420
Telekomunikacije.

Rg-26678

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00382 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa METAL-INDUSTRO
BIRO, podjetje za promet blaga, pro-
izvodnjo strojne opreme, projektiranje in
inženiring, d.o.o., Košaški dol 16, Mari-
bor, pod vložno št. 1/03870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5488079
Firma: METALNA IMPRO, proizvod-

no, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: METALNA IMPRO,

d.o.o.
Sedež: Maribor, Zagrebška 20
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Nikitenko Andrej, izstop

30. 3. 1995; Stojko Zdravko, Pekre-Limbuš,
Novo naselje 19, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikitenko Andrej, razrešen 30. 3.
1995; direktor Stojko Zdravko, imenovan
30. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-26685

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00659 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TOPBIRO, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Glavni
trg 17/b, Maribor, pod vložno št.
1/06351/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenikov in
poslovnih deležev, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5657423
Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 12/b
Ustanovitelj: Gorjak Franc, izstop 31. 12.

1994, Maribor, Klemanc Alojzij, Maribor,

Gregorčičeva 23, vstop 14. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemenc Alojzij, imenovan 27. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Gorjak Franc, razrešen 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 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; 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;
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, kakovom,
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; 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.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotkopiranje in
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drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-26687

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00731 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMOFIN, razvojna
družba, d.d., Glavni trg 4, Maribor, pod
vložno št. 1/07789/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti, članov nadzornega sveta in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5735432
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Člani nadzornega sveta: Kordež Bine,

Pajenk Romana in Grujič Peter, izstopili 25.
5. 1995; Šenica Janez, Lah Milana in Po-
ljanšek Polde, vstopili 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje rastav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-26688

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00817 z dne 15. 11. 1995
pod vložno št. 1/0902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908159
Firma: DUBRAVE, trgovsko, gostinsko

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

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Špindlerje-

va 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mehič Fikret, Mehič Eso

in Mehič Mirsad, vsi Srebrenica, BIH, Ske-
lani, vstopili 22. 6. 1995, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mehič Fikret, imenovan 22. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ja-
nežič Jože, imenovan 22. 6. 1995, Sloven-
ska Bistrica, Špindlerjeva 1.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 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;
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; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4508 Št. 63 – 14. XI. 1996

široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 8230 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; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tve dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51-18 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro I 63.40 sme družba opravljati odpremo
tovora, dejavnost špediterjev, opravljanje
drugih dejavnosti pri ravnanju s tovorom,
kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in
tehtanje; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-26690

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01107 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KRISTAL, proizvodno
montažno steklarsko podjetje, p.o., Stri-
tarjeva 24, Maribor, pod vložno št.
1/00357/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter spremembo tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5072000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lešnik Tomislav, imenovan 14. 3.
1995, Pekre-Limbuš, Robičeva 84, zastopa
podjetje z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
nakupu in prodaji osnovnih sredstev, o na-
jemanju finančnih sredstev ter pogodbe, ki
bremenijo sredstva skupne porabe, po skle-
pu delavskega sveta podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-

na dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkus in analize; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-26693

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01166 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  TOVARNA  OLJA  GEA,
d.d., Trg svobode 30, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/00108/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zastopnika in člane
nadzornega sveta ter spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5048621
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Turnšek Leopold, imenovan 18. 10.
1995, Lesično, Drensko rebro 26, zastopa in
predstavlja družbo samostojno in brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Lapuh Vinko,
izstop 18. 10. 1995; Počivavšek Franc, Ge-
rič Milan in Sobotič Jože, vsi vstopili
18. 10. 1995.

Rg-26696

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01158 z dne 20. 11. 1995
pod vložno št. 1/09671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5921406
Firma: AVTOKOLO, trgovina, izvoz

in uvoz avtomobilov, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOKOLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Goriška ulica 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vogrinčič Gabrijela, Ro-

gašovci, Pertoča 35, vstop 19. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vogrinčič Gabrijela, imenovana
19. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve 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).

Rg-26990

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01114 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STILUS, podjetje za pro-
jektiranje, svetovanje in izobraževanje,
d.o.o., Vojašniška 10, Maribor, pod vlož-
no št. 1/04307/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5518644
Firma: STILUS, podjetje za izobraže-

vanje in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Maribor, Baševa ulica

10
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Toečenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
vojna področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje pri pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-26991

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01302 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ULMER, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Tržaška cesta 5, Maribor, pod
vložno št. 1/08822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5795613
Sedež: Maribor, Vodovodna ulica 7
Ustanovitelj: Ulmer Ges.M.B.H & CO,

Dornbirn, Avstrija, vstop 6. 8. 1993, Rat-
hauspl. 4, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja lito-
železnih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, opravljanje drugih dejavnosti pri rav-
nanju s tovorom, kot so pakiranje, prepaki-
ranje, sortiranje in tehtanje.

Rg-26993

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01172 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MAKFIN, podjetje za eko-
nomsko svetovanje in storitve, d.o.o., Le-
tonjeva 6, Maribor, pod vložno št.
1/08765/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5796458
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Makari Mojca, razrešena 31. 10.
1995, direktor Makari Marjan, imenovan
1. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26994

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00949 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MINI TEHNO, uvoz-izvoz,
trgovina, proizvodnja, d.o.o.,Flekušek 16,
Jakobski dol, pod vložno št. 1/07914/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5753848
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 0121 Reja govedi,
prireja mleka; 0123 Reja prašičev; 0124 Re-
ja perutnine; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov, proizvodnja traj-

nega peciva in slaščic; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1930 Proizvodnja obutve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4010 Pro-
izvodnja in distribucija elektrike; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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71402 Dejavnost videotek; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;  7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 8041
Dejavnost vozniških šol; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-26998

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01127 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DIAR, podjetje za projek-
tiranje in storitve, d.o.o., Koroška cesta
109/a, Maribor, pod vložno št. 1/06484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnost s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5694515
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 19/III
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje pri pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-26999

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01128 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MAXI TA, mednarodno
prevozno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ču-
farjeva 5, Maribor, pod vložno št.
1/03315/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5457521
Sedež: Maribor, Vodovodna 30
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-

no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina

na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi 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; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, opravljanje drugih dejavnosti pri rav-
nanju s tovorom, kot so pakiranje, prepaki-
ranje, sortiranje in tehtanje.

Rg-27000

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01170 z dne 17. 11. 1995
pod št. vložka 1/09713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5919665
Firma: POLONCA-BEDEKOVIČ,

družba za gostinstvo, turizem in trgovi-
no, d.n.o.
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Skrajšana  firma:  POLONCA-BEDE-
KOVIČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Benedikt, Benedikt 19
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Bedekovič Fredi, Maribor,

Belačeva ulica 8, vstop 18. 10. 1995, vložek
500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Krmek Polonca, Benedikt,
Benedikt 19, vstop 10. 5. 1995, vložek 500
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Bedekovič Fredi, imenovan 18. 10.
1995, zastopa družba posamično, brez ome-
jitev; družbenica Krmek Polonca, imenova-
na 10. 5. 1995, zastopa družbo posamično,
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.

Rg-27001

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01084 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/09617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906644
Firma: KORUND, družba za posredo-

vanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: KORUND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruše, Tovarniška 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna dušika Ruše, me-

talurško kemična industrija, d.o.o., Ruše,
Tovarniška 51, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toter Samo, Kamnica, Na Jelovcu 8,
imenovan 14. 9. 1995, za posle glede razpo-
laganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter druge po naravi slične posle
potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-27003

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00534 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MULTUM, računalniški in-
ženiring, servis in trgovina, d.o.o., Jelen-
če 19/g, Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/02970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5442796
Sedež: Maribor, Osojnikova 15/a
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti.

Rg-27004

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00891 z dne 17. 11. 1995
pod vložno št. 1/09708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, za-
pisnik skupščine z dne 24. 7. 1995 in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5850835
Firma: ZLATI MEDALJON, pooblaš-

čena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ZLATI MEDALJON,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Svetozarevska cesta

10
Osnovni kapital: 1.700,000.000 SIT
Ustanovitelj: Probanka, pooblaščena

družba za upravljanje, d.d., Maribor, Stros-
smayerjeva 11, vstop 2. 2. 1994, vložek
1,053.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lukner Amalija, Ormož, Flegeri-
čeva 6, imenovana 8. 9. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da potrebuje dovoljenje nad-
zornega sveta za sklenitev naslednjih po-
godb: za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom, za plačilo provizije v
delnicah investicijske družbe, za najemanje
in dajanje posojil izven meje, določene s
poslovnim načrtom, za pogodbe o prenosu
opravljanja poslov plačilnega prometa,
hrambe vrednostnih papirjev in za opravlja-
nje poslov o nakupu in prodaji vrednostnih
papirjev na borzi ter za izplačilo predčasnih
dividend.

Člani nadzornega sveta: Čeh Tone, Vi-
her Ivan, Jesenek Franc, Vidovič Lizika,
Hohler Maks, Hvalec Anton in Štrakl Franc,
vsi vstopili 8. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču na Ptuju pod vložno šte-
vilko 1/9354-00, in sicer kot Zlati meda-
ljon, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
s sedežem na Ptuju, Jadranska ulica 36.

Rg-27006

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01052 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DOM SMREKA, trgovsko
podjetje, p.o., Valvasorjeva 12/a, Mari-
bor, pod vložno št. 1/00306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5025109
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rieger Miroslav, Maribor, Kamniška
34, imenovan 31. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Veingerl Franc, raz-
rešen 30. 12. 1994, Puher Ivan, razrešen
31. 12. 1994, kot organizator v zunanjetrgo-
vinskem prometu.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s 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
aprati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami n 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-
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lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 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 drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6512 Drugo denarno posredništvo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-27008

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01195 z dne 17. 11. 1995
pod vložno št. 1/09712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5922011
Firma: UNITED EAGLES, mednarod-

na špedicija, transport in skladiščenje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vajngerl Sandra, Mari-

bor, Štantetova ulica 12, vstop 27. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vajngerl Sandra, imenovana
27. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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 z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-

mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro I 63.40 sme družba
opravljati odpremo tovora, dejavnost špedi-
terjev, opravljanje drugih dejavnosti pri rav-
nanju s tovorom kot so pakiranje, prepaki-
ranje, sortiranje in tehtanje.

Rg-27011

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01129 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ZLATOROG GOSTIN-
STVO, podjetje za gostinstvo, turizem in
trgovino, d.o.o., Ulica 10. oktobra 9, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5508509
Osnovni kapital: 7,550.000 SIT
Ustanovitelj: Zlatorog, podjetje za usta-

navljanje, financiranje in upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Ma-
ribor, Ulica 10. oktobra 9, vložek 7,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27014

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/0486 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa METIS CO., podjetje za
zbiranje in primarno predelavo industrij-
skih odpadkov, trgovino in storitve, d.o.o.,
Rosinova ulica 24, Maribor, pod vložno
št. 1/04643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5550114
Ustanoviteljica: Metis, p.o., izstop 18. 4.

1995; Šolar Mira, Maribor, Rosinova 24,
vstop 18. 4. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo priprodaji 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
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na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkokholnimi 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6311 Pre-
kladanje; 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; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovano svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-27197

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00904 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ŽIVINOREJA, reja živine
in kmetijske storitve, d.o.o., Industrijska
ulica 8, Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/09313/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5843839
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT

Ustanovitelji: Lorenčič Mirko, Kramber-
ger Silvo, Stevanovič Brigita, Reher Jožef
in Rojko Jožef, vsi izstopili 28. 7. 1995;
Šuman Andrej, Lenart v Slovenskih Gori-
cah, Kraigherjeva ulica 9, vstop 1. 8. 1994,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bauman Miroslav, Lenart v Sloven-
skih Goricah, vstop 1. 8. 1994, Kraigherje-
va ulica 8, vložek 225.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šijanec-Šuman Nada,
Lenart v Slovenskih Goricah, Kraigherjeva
ulica 9, vstop 1. 8. 1994, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žmavc
Darko, Lenart v Slovenskih Goricah, Spod-
nji Žerjavci 57, vstop 1. 8. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Or-
nik Franc, Voličina, Spodnja Voličina 112/a,
vstop 1. 8. 1994, vložek 20.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Fekonja Marija, Le-
nart v Slovenskih Goricah, Rožengrunt 2,
vstop 1. 8. 1994, vložek 20.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Novak Renata, Ma-
ribor, Kozinova 13, vstop 1. 8. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sužnik Franc, Voličina, Gočova 22, vstop
1. 8. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šauperl Viktorija, Lenart v
Slovenskih Goricah, Radehova 20/a, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Karlo Jožefa, Lenart v Slo-
venskih Goricah, Prešernova 6, vstop 1. 8.
1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Konrad Darinka, Zgornja Velka,
Lokavec 12, vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ploj Ivan-
Karl, Jurovski dol, Varda 24, vstop 1. 8.
1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Korošec Stanislav, Zgornja Ko-
rena, Žikarce 21, vstop 1. 8. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žekš Jožef, Cerkvenjak, Spodnje Verjane 7,
vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Firbas Edvard, Cerk-
venjak, Brengova 79/a, vstop 1. 8. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rola Martin, Benedikt, Spodnja Ro-
čica 6, vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kurnik Franc,
Voličina, Zavrh 33, vstop 1. 8. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fras
Leopold, Gradišče v Slovenskih Goricah,
Zgornji Porčič 121, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Firbas Ivanka,
Cerkvenjak, Brengova 79/a, vstop 1. 8.
1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Polanec Jožef, Lenart v Sloven-
skih Goricah, Zgornji Žerjavci 49, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bračič Ivan, Jurovski Dol,
Spodnji Gasteraj 76, vstop 1. 8. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čuček Ladislav, Benedikt, Ihova 29, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šauperl Feliks, Gradišče v
Slovenskih Goricah, Zgornji Porčič 63,
vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kranvogel Roman,
Gradišče v Slovenskih Goricah, Gočova 57,
vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kocbek Srečko, Le-
nart v Slovenskih Goricah, Spodnji Žerjavci
14, vstop 1. 8. 1994, vložek: 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šnofl Ivan, Vo-
lična, Spodnja Voličina 13, vstop 1. 8. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Lehner Jožef, Lenart v Slovenskih
Goricah, Šetarova 13, vstop 1. 8. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lehner Slavko, Benedikt, Benedikt 42, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fras Friderik, Voličina, Selce
76/a, vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hobot Albin,
Benedikt, Drvanja 16, vstop 1. 8. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prineg Franc, Lenart v Slovenskih Goricah,
Spodnji Porčič 4, vstop 1. 8. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fras
Matilda, Gradišče v Slovenskih Goricah,
Zgornji Porčič 121, vstop 1. 8. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bezjak Ivan, Cerkvenjak, Stanetinci 7, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kramberger Slavko, Voliči-
na, Spodnja Voličina 106, vstop 1. 8. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Krajnc Olga, Gradišče, Gočova 62,
vstop 1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Čuček Alojzija, Vo-
ličina, Zgornja Voličina 112, vstop 1. 8.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Agrokombinat Maribor, p.o.,
Maribor, Partizanska cesta 6, vstop 28. 7.
1995, vložek 1,350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jadran Sežana, d.d., Sežana,
Partizanska cesta 69, vstop 28. 7. 1995, vlo-
žek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; TMI Košaki Maribor, p.o., Maribor,
Oreško nabrežje 1, vstop 28. 7. 1995, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žerak Anton, Podlehnik, Podlehnik 8/a,
vstop 28. 7. 1995, vložek 225.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Stoilkovič Boris,
Reče, Cesta talcev 8, vstop 28. 7. 1995,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Draš Irena, Maribor, Češka 6, vstop
28. 7. 1995, vložek 225.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pačuh Bogdan, Lenart v
Slovenskih Goricah, Kraigherjeva ulica 6,
vstop 28. 7. 1995, vložek 225.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1585 Pro-
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izvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1596 Pro-
izvodnja piva; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 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; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 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.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Družba sme v okviru naslednjih šifer
opravljati: A/01.411 urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin po naročilu; G/51.18 posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkokv,
d.n., razen posredništvo pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; I/63.40 dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, razen izdajanje in
posredovanje transportnih dokumentov in
tovornih listov ter organizacija zbirnih po-
šiljk po železnici, cestah, zraku in morju
(tudi z zbiranjem in razdeljevanjem blaga);
K/74.12 računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje ra-
zen opravljanja revizijske dejavnosti; K
74.14 podjetniško in poslovno svetovanje
razen arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-27201

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00919 z dne 17. 11. 1995
pri subjektu vpisa PIK, tovarna perila in
konfekcije, d.d., Kraljeviča Marka 5,
Maribor, pod vložno št. 1/00374/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5037085
Osnovni kapital: 382,394.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop
20. 7. 1995, vložek 38,239.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 20. 7.
1995, vložek 38,239.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 20. 7. 1995, vložek
76,479.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
20. 7. 1995, vložili 76,479.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 20. 7. 1995, vložili
152,958.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Lang Nevenka, razrešena 19. 7.
1995; prokuristka Mauhar Anka, razrešena
19. 7. 1995; generalni direktor Lapi Gorazd,
razrešen 31. 3. 1995; prokurist Osrajnik Bo-
jan, Maribor, Krčevinska 19, imenovan
20. 7. 1995; direktor Slaček Marjan, Kam-
nica, Potokarjeva 19, imenovana 20. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Smole Jože, Biz-
jak Borut, Lang Nevenka, Gamse Janko in
Pauman Aleksandra, vsi vstopili 20. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 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.;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili
in obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 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.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-27203

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01181 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRADIS TG, podjetje za
tržne gradnje, d.o.o., Gosposvetska 29,
Maribor, pod vložno št. 1/03534/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uvedbo ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5462223
Firma: GRADIS TG, podjetje za tržne

gradnje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: GRADIS TG, d.o.o. –

v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Špes Janko, razrešen 27. 10. 1995,
stečajni upravitelj Močnik Iztok, imenovan
27. 10. 1995.

Rg-27202

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01106 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELKOM, tovarna stikalnih
naprav, p.o. – v stečaju, Šentiljska cesta
49, Maribor, pod vložno št. 1/00923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika – stečajnega upravitelja s te-
mile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajna upraviteljica Sonja Kralj, razrešena
16. 6. 1995, stečajni upravitelj Žontar Pri-
mož, imenovan 16. 6. 1995, Maribor, Parti-
zanska cesta 3–5.

Rg-27207

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00776 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VODNOGOSPODARSKI
BIRO MARIBOR, p.o., Glavni trg 19/c,
Maribor, pod vložno št. 1/01094/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5150531
Firma: VODNOGOSPODARSKI BIRO

MARIBOR, d.d.
Skrajšana firma: VGB MARIBOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 117,187.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop
23. 6. 1995, vložek 11,718.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 23. 6.
1995, vložek 11,718.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 23. 6. 1995, vložek
23,438.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
23. 6. 1995, vložili 46,875.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; upravičenci inter-
ne razdelitve, vstopili 23. 6. 1995, vložili
23,438.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bukovnik Stanko, Koroška c. 73, Ma-
ribor, imenovan 14. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja; Juvan Smi-
ljan, razrešen 14. 4. 1995 kot vodja sektorja
za študije in projektiranje.

Člani nadzornega sveta: Blažeka Željko,
Ignjatovič Darinka, Juvan Smiljan, Renčelj
Marija, Murovec Miran, Kalin Irena in Vu-
kina Ivo, vsi vstopili 14. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-

nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 6030 Cevovodni transport;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 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; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-27210

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00838 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/09715/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5859972
Firma: PROFICIA DADAS, družba za

upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Skrajšana firma: PROFICIA DADAS,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Osnovni kapital: 250,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sadar Davorin, Kamnica,

Pod vinogradi 9, vstop 1. 12. 1994, vložek
171,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dadas, poslovni sistem, d.d., Maribor,
Partizanska cesta 13/a, vstop 19. 7. 1994,
vložek 60,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Riosi Inženiring, mešano podjetje
za razvojni in organizacijsko svetovalni in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova 10,
vstop 16. 3. 1994, vložek 12,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Inka, družba za
investicije in financiranje, d.d., Črni Kal,
Predloka 25, vstop 16. 3. 1994, vložek
3,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dimc Aleksander, Ljubljana, Jeranova ulica
1/e, vstop 16. 3. 1994, vložek 2,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poljanšek
Lepold, izstop 1. 12. 1994; Poljanšek Maja,
izstop 1. 12. 1994, Rod, podjetje za eko-
nomske, organizacijske, tehnološke in po-
sredniške storitve, d.o.o., izstop 1. 12. 1994.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Volarič Prijatelj Jasmina, razrešena
3. 11. 1994, direktor Pogorevčnik Marko,
Ravne na Koroškem, Spodnji kraj 6, imeno-
van 8. 7. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Gulič Dejan, Maribor, Cesta
zmage 97, imenovan 8. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno
številko 1/25574-00, in sicer kot firma
PROFICIA, družba za upravljanje, d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Šlandrova 10.

Pod šifro J 65.23 družba opravlja dejav-
nost: opravljanje investicijskih skladov.

Rg-27213

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00562 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PIRAT, gostinsko, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ulica Kra-
ljeviča Marka, Maribor, pod vložno št.
1/02539/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5396026
Sedež: Maribor, Ulica kraljeviča Mar-

ka 1
Ustanoviteljica: Fišer Branislav, izstop

26. 5. 1995; Klenovšek Nevenka, Maribor,
Ulica bratov Greif 32, vstop 26. 5. 1995,
vložek 1,569.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fišer Branislav, razrešen 26. 5. 1995;
direktorica Klenovšek Nevenka, imenovana
26. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2212
Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71402
Dejavnost videotek; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje;7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-27214

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01239 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TOPAL, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Gregorčičeva uli-
ca 25, Maribor, pod vložno št. 1/02833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5414270
Osnovni kapital: 1,911.591 SIT
Ustanovitelja: Meltal Rado Snežič,

d.n.o., Maribor, Gregorčičeva ulica 25,
vstop 6. 6. 1990, vložek 955.795,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Steiger Silvie
Marie Mathilde, 7988 Wanger im Allgau,
Nemčija, Dabetsweiler 5, Neuravensburg,
vstop 6. 6. 1990, vložek 955.795,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zafošnik Bojan, razrešen 14. 12.
1994, direktor Snežič Rado, imenovan 6. 6.
1990, Maribor, Turnerjeva 37, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-27216

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01015 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  JEKLOTEHNA  STO-
RITVE, d.o.o., Partizanska cesta 16, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5537690
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50505 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 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 sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403

Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških naprav; 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; 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; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje pri pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-27217

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00987 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE, metalurško kemična industrija,
d.o.o., Tovarniška cesta 51, Ruše, pod
vložno št. 1/00393/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5042305
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrečko Lojze, razrešen 31. 7. 1995;
direktor Cibic Damir, Ljubljana, Kuzmiče-
va ulica 5, imenovan 1. 8. 1995, lahko posle
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter po naravi stva-
ri sličnih drugih poslov, sklene le na podla-
gi predhodnega soglasja organa upravljanja
ustanovitelja.

Rg-27220

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00971 z dne 27. 11. 1995 pri

subjektu vpisa STAND, svetovanje, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ulica Jelenčevih
42, Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/04678/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5702330
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:

4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega  in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela.

Rg-27222

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01005 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NESTOR, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Gregorčičeva uli-
ca 10, Maribor, pod vložno št. 1/05827/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5618070
Sedež: Maribor, Ulica Pariške komu-

ne 19
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, sprecializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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,
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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
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-27545

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06082 z dne 20. 11. 1995 pri

subjektu vpisa INTERROL, podjetje za in-
ženiring in servisiranje senčil, strojnih in
delovnih naprav, d.o.o., Pasterkova 15,
Maribor, pod vložno št. 1/02640/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5419654
Osnovni kapital: 1,561.682,54 SIT
Ustanovitelja: Miklaužič Viktor, vložek

1,404.556,77 SIT in Miklaužič Viktor ml.,
vložek 157.125,77 SIT, oba Maribor, Pa-
sterkova 15, vstopila 2.7. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Miklaužič Viktor ml., imenovan 2. 7.
1990, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Miklaužič Viktor, imenovan 19. 12.
1994.

Rg-27548

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00389 z dne 20. 11. 1995
pri subjektu vpisa CENTER ZA USPO-
SABLJANJE SLUŠNO IN GOVORNO
MOTENIH, p.o., Vinarska 6, Maribor,
pod vložno št. 1/00860/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje delov-
ne organizacije v javni zavod s temile po-
datki:

Matična št.: 5054141
Firma: CENTER ZA USPOSABLJA-

NJE SLUŠNO IN GOVORNO MOTENIH
MARIBOR

Skrajšana firma: CUSGM
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 192,826.000 SIT
Ustanovitelj: Vlada Republike Sloveni-

je, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 6. 2.
1992, vložek 192,826.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majer Tanja, Hoče, Letališka 42,
imenovana 1. 3. 1995, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Pod šifro N 85.14 bo zavod opravljal
dejavnost logopedije.

Rg-27556

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00281 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DEKORINA, export-im-
port, trgovina, zastopstvo in storitve,
d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor, pod vlož-
no št. 1/07290/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691036
Ustanovitelja: Lazar Srečko, vstop

2. 12. 1992 in Lazar Tatjana, vstop 15. 3.
1995, oba Maribor, Mladinska ulica 21,
vložila po 1,334.896 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim, oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
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
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no 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 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.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve 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); 6010 Železniški promet; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v

najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje pri pogajanjih med managerji in de-
lavci; pod šifro K 74.60 sme družba oprav-
ljati samo tehnično varovanje.

Rg-25613

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00860 z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/09677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907403
Firma: MFS, družba za marketinško in

finančno svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: MFS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omjeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Gregorčičeva ulica 19
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelji: Mustafa Sonja, Rače, Ha-

džijeva ulica 25, vstopila 12. 7. 1995, vlo-
žek 560.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pahor Drago, Maribor, Frankolovska uli-
ca 23, vstopil 12. 7. 1995, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; UBK uni-
verzalna banka, d.d., Ljubljana, Tržaška
116, vstopila 12. 7. 1995, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pahor Drago, Maribor, Frankolovska
ulica 23, imenovan 12. 7. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo pri naslednjih poslih:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-

premičnin ali drugih sredstev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje za-
kupnih pogodb glede lastnih ali tujih sred-
stev; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil; najemanje ali da-
janje kreditov oziroma posojil, ki presegajo
10 % osnovnega kapitala; imenovanje vo-
dilnih delavcev; imenovanje in razreševa-
nje revizorjev poslovanja; sprejemanje od-
ločitev o notranji organizaciji družbe; skle-
panje vseh ostalih poslov, ki presegajo vred-
nost 2,000.000 SIT.

Nadzorni svet lahko sklene, da je po-
trebno njegovo soglasje tudi za veljavnost
drugih odločitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-24208

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00499 z dne 18. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09584/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901103
Firma: M. RAST, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M. RAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tovarniška 51
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: Zorko Štefan, Ruše, Ulica

Ruške čete 9, vstopil 15. 4. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Andrejašič Nevenka, Ruše, Ulica Ruške če-
te 9, vstopil 15. 4. 1995, vložek 475.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocutar
Roman, Pekre-Limbuš, Laznica 70, vstopil
15. 4. 1995, vložek 475.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Andrejašič Nevenka, imenovana
15. 4. 1995, Ruše, Ulica Ruške čete 9, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
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Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 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; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje  trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-20046

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00244 z dne 31. 3. 1995 pri

subjektu vpisa SUPERTRADE, trgovsko
podjetje d.o.o., Ferkova 18, Maribor, pod
vložno št. 1/04676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5584108
Firma: SUPERTRADE, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hanžel Bojan, Maribor,

Borštnikova 71, vstopil 8. 12. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žnider Peter, Maribor, Kajuhova 11, vstopil
13. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hanžel Bojan, Maribor, Borštnikova 71,
imenovan 8. 12. 1991, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Žnider Peter, Maribor,
Kajuhova 11, imenovan 13. 2. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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;
7413 Raziskovanja trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-18934

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3220/93 z
dne 2. 2. 1994 v reg. vl. 1/2865/00 vpisalo
pri družbi z omejeno  odgovornostjo
RABAT, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Maribor, Kardeljeva 73, spremem-
bo firme in sedeža, tako da odslej glasita:

Firma:  ROMANCA,  podjetje  za  go-
stinstvo, trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: ROMANCA, d.o.o.
Sedež: Hoče, Poljanska cesta 30
Pristop družbenika Ervina Mohoriča,

Hoče, Poljska cesta 30.
Razširitev dejavnosti na: trgovino z ži-

vilskimi in neživilskimi proizvodi na drob-
no, prevoz blaga in ljudi v cestnem prome-
tu, prekladalne storitve, gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske sto-
ritve, grafična dejavnost, turistično posre-
dovanje, osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom, storitve na področju prometa,
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve, storitve finančnega posredovanja,
poslovne storitve, pridobivanje in odstopa-
nje pravice industrijske lastnine ter znanja
in izkušenj, zastopanje v prometu blaga in
storitev, posredovanje v prometu blaga in
storitev, proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
izdelkov, posojanje oblačil, obutve, pokri-
val, usnjene galanterije in modnih dodat-
kov, začasen uvoz in izvoz blaga, prodaja
blaga iz konsignacijskih skladišč, posebna
oblika zunanjetrgovinskega prometa, dol-
goročne proizvodne kooperacije.

Vpisalo Ervina Mohoriča, ki odslej za-
stopa podjetje kot družbenik, v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu, brez omeji-
tev.

Rg-18918

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05968 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  ROMANCA,  podjetje  za
gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Poljska cesta 30, Hoče, pod vložno št.
1/02865/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, tipa zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5421039
Sedež: Borštnikova 79
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorič Katarina, Mari-

bor, Kardeljeva cesta 73, vstopil 25. 9. 1990;
Mohorič Ermin, Maribor, Kardeljeva cesta
73, vstopil 6. 12. 1993, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mohorič Katarina, Maribor, Karde-
ljeva cesta 79, imenovana 25. 9. 1990, za-
stopa družbo posamično, brez omejitev; di-
rektor Mohorič Ermin, Maribor, Kardeljeva
cesta 73, imenovan 28. 12. 1994, zastopa
družbo posamično, brez omejitev.

Rg-35227

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00094 z dne 28. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TLAKOVEC, podjetje za
proizvodno, kooperacijsko, poslovno, teh-
nično, svetovalno, trgovinsko, gostinsko
in turistično dejavnost, d.o.o., sedež: Du-
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pleška cesta 310/b, Maribor, pod vložno
št. 1/01070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
in spremembo akta s temile podatki:

Matična št.: 5298482
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Klemen Anja, Maribor, Prešernova
10, imenovana 23. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev in direktor Podlesnik Bojan,
Maribor, Prešernova 10, imenovan 15. 2.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev, 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, 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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji

lesa in gradbenega materiala; 5116 Posred-
ništvo  pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
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; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi  ne-
premičninami; 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; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;

7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic inmenjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro 0 92.711 sme družba opravljati
samo igre na srečo, kjer skupna vrednost
srečk ne presega 400.000 SIT.

NOVA GORICA

Rg-25742

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01084 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PBC, d.o.o., Instalacije in
trgovina Cerkno, sedež: Straža 8, Cerk-
no, pod vložno številko 1/03105/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5767237
Osnovni kapital: 1,618.170 SIT
Ustanovitelj: Brus Peter, Cerkno, Straža

8, vstopil 19. 5. 1993, vložek 1,618.170 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25741

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00438 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa METIS, Trgovina in stori-
tve d.o.o., Ajdovščina, sedež: Cesta 4, Aj-
dovščina, pod vložno številko 1/01677/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5726727
Osnovni kapital: 1,586.785 SIT
Ustanovitelj: Črv Ivica, Ajdovščina, Ce-

sta 4, vstopil 5. 3. 1991, vložek 1,586.785
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: montaža in po-
stavljanje keramike in drugih talnih in sten-
skih oblog; gostinske storitve prehrane, pi-
jače in nočitev; turistično agencijske stori-
tve; organizacija komercialnih, družabnih,
kulturnih prireditev, sejmov in razstav; or-
ganiziranje in izvajanje kmetijske dejavno-
sti; organiziranje in izvajanje proizvodnje
različnih izdelkov iz lesa, kovin, plastike in
kombinacij materialov.

Rg-21524

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01372 z dne 7. 8. 1995 pri
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subjektu vpisa RUTAR, inženiring, d.o.o.,
Tolmin, sedež: Žabče 10, Tolmin, pod
vložno številko 1/00779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5355141
Firma: RUTAR, inženiring d.o.o., No-

va Gorica
Sedež: Stara Gora b.š.
Osnovni kapital: 3,652.000 SIT
Ustanovitelja: Rutar Milan in Rutar Ljud-

mila, oba iz Nove Gorice, Gradnikove bri-
gade 47, vstopila 10. 12. 1989, vložila po
1,826.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-10856

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01256 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SOČA, Vodnogospodarsko
podjetje p.o., Nova Gorica, sedež: Indu-
strijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00135/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5151490
Dejavnost družbe se razširi na: črpanje,

separiranje in prodaja rečnih materialov.

Rg-14029

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00792 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa EPSI, svetovanje, storitve,
trgovina, d.o.o., Godovič 132, Idrija, se-
dež: Godovič 132, Idrija, pod vložno št.
1/02173/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5581079
Firma: EPSI MLINAR & ČRV, Sveto-

vanje in storitve d.n.o., Godovič
Skrajšana  firma:  EPSI  MLINAR  &

ČRV, d.n.o., Godovič
Pravnoorg. oblika: Družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelja: Mlinar-Črv Irena in Črv

Marko, oba iz Idrije, Godovič 132, vstopila
15. 12. 1991, vložila po 5.900 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Mlinar-Črv Irena razrešena 23. 5.
1994; Črv Marko razrešen 23. 5. 1994; druž-
benica Mlinar-Črv Irena, Idrija, Godovič
132, imenovana 24. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Črv Marko, Idrija,
Godovič 132, imenovan 24. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-17260

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00251 z dne 5. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03503/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900441
Firma: VT–BLAST, Nova tehnologija

peskanja d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: VT–BLAST d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Vipavska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Reja Marko, Dobrovo,

Neblo 32, vstopil 24. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reja Marko, Dobrovo, Neblo 32, ime-
novan 24. 4. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-26815

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00508 z dne 29. 11. 1995
pod št. vložka 1/03545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915821
Firma:  DOMOTEX,  Trgovina  d.o.o.,

Nova Gorica
Skrajšana  firma:  DOMOTEX,  d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Solkan, Vojkova 6/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fašun Iztok, Ljubljana,

Brodarjev trg 5, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brajnik Corrado, Go-
rica, Via Natisone 4, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tomažič Ne-
venka, Nova Gorica, Cankarjeva 40, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
vsi vstopili 23. 8. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fašun Iztok, Ljubljana, Brodarjev trg
5, imenovan 23. 8. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z

mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5530 Gostinske storitve prehrane.

Rg-26832

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01178 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa A & B – PLESNIČAR Pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
gostinstvo d.o.o., Trnovo pri Gorici, se-
dež: Nemci 3, Trnovo pri Gorici, pod vlož-
no št. 1/02894/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, spremembo de-
javnosti, zastopnika in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5762936
Firma: A & B – PLESNIČAR & Co.,

Podjetje za proizvodnjo, trgovino, stori-
tve in gostinstvo d.n.o., Trnovo pri Gorici
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Skrajšana firma: A & B – PLESNIČAR
& Co., d.n.o., Trnovo pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelja: Plesničar Boris in Plesni-
čar Andrej, oba iz Trnovega pri Gorici,
Nemci 3, vstopila 10. 2. 1993, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ple-
sničar Andrej razrešen 20. 5. 1994; Plesni-
čar Boris razrešen 20. 5. 1994.

Dejavnost se razširi na: zastopanje tujih
firm, konsignacija; posredovanje v zunaje-
trgovinskem prometu; marketinška dejav-
nost s področja elektrotehnike in strojniš-
tva.

Rg-26860

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01198 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PNEWS CENTER, Podjet-
je za proizvodnjo in prodajo vulkanizer-
skega orodja in naprav, d.o.o., Tolmin,
sedež: Zatolmin 1c, Tolmin, pod vložno št.
1/01840/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5532167
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Morato Marino, Tolmin,

Brunov drevored 12, vložek 1,503.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Morato Diana,
Tolmin, Brunov drevored 12, vložek 3.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Morato Vi-
li, Tolmin, Brunov drevored 12, vložek
3.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; vsi
vstopili 1. 10. 1991.

Rg-26882

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02057 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  GOSTOL–GOPAN,  Pro-
izvodnja prehrambene opreme in opreme
za kemijsko industrijo, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Prvomajska 37, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5627508
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 2922

Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7310 Raziskova-

nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41460

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01713 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KONDAR, Projektiranje,
oblikovanje in sitotisk, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Delpinova 24c, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5355648
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Konič Darjo in Konič-

Jelenc Milena, oba iz Nove Gorice, Delpi-
nova 24c, vložila po 750.000 SIT, vstopila
10. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41489

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01599 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOIMPORT, Trgovi-
na in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Cankarjeva 20, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in izstop druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5803195
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Harej Lucianna, Nova

Gorica, Cankarjeva 20, vstop 31. 3. 1993,
vložek 562.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Terpin Paolo, izstop 13. 4. 1994;
Zanaca Riccardo, Udine, Italia, Via Cam-
poformido 128, vstop 22. 12. 1993, vložek
937.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41541

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00135 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  SALONIT  ANHOVO –
CEMENT, d.o.o., Anhovo, sedež: Anho-
vo, Anhovo, pod vložno št. 1/01737/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5513758
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 1754 Proizvodnja drugih teksti-
lij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-

gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 2733 Hladno profilira-
nje; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijsk-
ih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
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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
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6010 Že-
lezniški promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-41542

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02228 z dne 4. 6. 1996 pod
št. vložka 1/02391/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.:  5627796
Firma: ORIMEX, Trgovina, uvou-iz-

voz, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: ORIMEX, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Iztokova 54/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznosti plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je

prevzel naslednji ustanovitelj: Robert
Obljubek, Iztokova 54/a, Nova Gorica.

Rg-42464

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01915 z dne 1. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AGROCHEM, Zunanja tr-
govina – zastopstva, d.o.o., Šempeter, se-
dež: Ivana Suliča 23, Šempeter, pod vlož-
no št. 1/02932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, izstop
in vstop družbenika, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5735661
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Marjan, Šempeter

pri Gorici, Ivana Suliča 23, vstop 30. 11.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Maraž Slavica, Ličen Rado-
van in Golob Mitja, vsi izstopili 30. 11.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maraž Slavica in namestnik
direktorice Golob Mitja sta bila razrešena
30. 11. 1994; direktor Golob Marjan, Šem-
peter pri Gorici, Ivana Suliča 23, imeno-
van 30. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 1. 8. 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 opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na 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 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-

kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 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 gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-42465

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01930 z dne 1. 8. 1996 pri
subjektu vpisa OMNIA, Proizvodnja bla-
ga za industrijo, d.o.o., Renče, sedež: Ži-
goni 41, Renče, pod vložno št. 1/02745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, izstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691494
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Cipolla Walter in Abres-
cia Gianfilippo, oba izstopila 9. 5. 1994;
Mozetič Dušan, Šempeter, Vrtojbenska 22,
vstop 24. 10. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 8. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na 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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovi-
na 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 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na

debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
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; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bi-
žuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6323 Druge pomož-
ne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-42469

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01875 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BOREX, Storitve in trgo-
vina, d.o.o., Snežatno, sedež: Snežatno
11, Kojsko, pod vložno št. 1/02981/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5745365
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bole Zdenka, Kojsko,

Snežatno 11, vstop 15. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-

sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42474

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00427 z dne 30. 7. 1996 pod
št. vložka 1/02039/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi preoblikova-
nja v samostojnega podjetnika s temile po-
datki:
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Matična št.: 5562520
Firma: TANYA, Trgovina in storitve,

d.o.o., Šempeter
Skrajšana firma: TANYA, d.o.o., Šem-

peter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šempeter, Prekomorskih b. 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 16. 6. 1994 o

preoblikovanju družbe z omejeno
odgovornostjo v samostojnega podjetnika,
ki je vpisan pri Republiški upravi za javne
prihodke Izpostava Nova Gorica, pod zap.
št. 37-1316/94 in matično št. registra
53811212 dne 20. 8. 1994 kot  imetnik
obratovalnice z imenom: Zvonko Žibernik
Avtokleparstvo, s.p. s sedežem Vrtojba,
Cesta na Čuklje.

Rg-42484

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00160 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa C.T.SA, storitve-trgovina-
turizem, d.o.o., Miren, sedež: Miren 179,
Miren, pod vložno št. 1/02993/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747317
Firma:  C.T.SA,  Gostinstvo-turizem-

trgovina, d.o.o., Miren
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Saksida Cita, Miren,

Miren 179, vstop 4. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineral-
nih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo

s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za 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, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-

gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Rg-42487

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00392 z dne 25. 7. 1996 pod
št. vložka 1/03632/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957176
Firma:  SILENCE,  Gostinstvo-turi-

zem-trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SILENCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Rejčeva 14b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čeh Zmagoslav, Nova

Gorica, Sončna ulica 7, Pristava, vložek
750.000 SIT, Martelanc Igor, Nova Gori-
ca, Cankarjeva 52, vložek 750.000 SIT,
oba vstopila 9. 7. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čeh Zmagoslav, Nova Gorica, Sonč-
na ulica 7, Pristava, imenovan 9. 7. 1996,
zastopa družbo brez  omejitev, razen za
nakup, prodajo in obremenitev nepremič-
nin, za kar mora imeti predhoden sklep
skupščine.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za 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, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
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 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 71402 Dejavnost video-
tek; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-42494

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01761 z dne 24. 7. 1996 pri

subjektu vpisa AUTOIMPORT, Trgovi-
na in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Cankarjeva 20, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop novega družbenika in spre-
membo poslovnega deleža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5803195
Ustanovitelja: Palazzo Loris, Udine,

Viale Palmanova 60, vstop 22. 9. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zanaca Riccardo, Udine, Italia,
Via Campoformido 128, vstop 22. 12.
1993, vložek 562.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-42497

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00057 z dne 23. 7. 1996 pod
št. vložka 1/00960/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5382149
Firma:  MULTIAGENT,  Ekonomske

storitve, Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTIM, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 24. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznosti plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel naslednji ustanovitelj: Vuk Janez,
Miren 109, Miren.

Rg-42513

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00370 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  KOMUNALA  IDRIJA,
p.o., sedež: Carla Jakoba 4, Idrija, pod
vložno št. 1/00227/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5144647
Skrajšana firma: KOMUNALA IDRI-

JA, p.o.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 4100

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

Rg-42532

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00258 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  KOMUNALA  IDRIJA,
p.o., Carla Jakoba 4, Idrija, pod vložno
št. 1/00227/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5144647
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1421 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;

4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstra-
njevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliza-
cija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9304
Pogrebne storitve.

Rg-42534

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00347 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa pod št. vložka 1/02730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
družbe zaradi pripojitve k Mlinotestu, d.d.,
s temile podatki:

Matična št.: 5686091
Firma: MLINOTEST PRIMAVERA,

Konditorska proizvodnja, d.o.o., Aj-
dovščina

Skrajšana  firma:  M  PRIMAVERA,
d.o.o., Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ajdovščina, Tovarniška 14
Osnovni kapital: 416,005.853 SIT
Izbris družbe zaradi vpisa pripojitve k

prevzemni družbi MLINOTEST, Živilska
industrija d.d., Ajdovščina.

Rg-42539

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00337 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  MLINOTEST  PRIMA-
VERA, Konditorska proizvodnja, d.o.o.,
Ajdovščina,  sedež:  Tovarniška  14,  Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02730/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vpis pri-
pojitve k Mlinotestu, d.d., Ajdovščina, s
temile podatki:

Matična št.: 5686091
Pripojitev k MLINOTEST, Živilska

indutrija Ajdovščina d.d. na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 27. 6. 1996.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-42540

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00338 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska in-
dustrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica 14,
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00069/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev družbe Mlinotest primavera, d.o.o., s
temile podatki:

Matična št.: 5132061
Pripojitev družbe MLINOTEST PRIMA-

VERA, Konditorska proizvodnja d.o.o.,
Ajdovščina, Tovarniška 14, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 27. 6. 1996.

Rg-44092

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02041 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CICIBABY, Proizvodnja
in trženje igrač, d.o.o., Miren, Miren pri
Gorici 129, sedež: Miren pri Gorici 129,
Miren, pod vložno št. 1/02901/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5723647
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelj: FININVEST, opravljanje

finančnih in drugih poslov, d.o.o., Nova
Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 11, vstop
8. 3. 1993, vložek 2,400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Tomič Mavricij, razrešen 21. 12. 1994;
direktor Tomič Mavricij, imenovan 21. 12.
1994, Miren, Miren 5d, pravne posle, ki se
nanašajo na: vse oblike sovlaganja, spremem-
bo višine kapitala, nakup in prodajo nepre-
mičnin, posle, katerih vrednost presega to-
larsko protivrednost 50.000 DEM – sklepa-
nje, odpoved ali spreminjanje kakršnekoli po-
godbe ali izvajanje pravnih poslov izven
okvira rednega ali običajnega teka poslova-
nja podjetja; najemanje kreditov ali posojil,
katerih vrednost glavnice presega znesek to-
larske pritivrednosti 50.000 DEM ter odo-
bravanje komercialnih ali blagovnih kredi-
tov, katerih vrednost presega tolarsko priti-
vrednost 50.000 DEM; najemanje ali dajanje
garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik
zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivred-
nost 50.000 DEM; prodaja, dajanje ali prev-
zem v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
50.000 DEM; investicije, ki po svoji vredno-
sti presegajo znesek tolarske protivrednosti
50.000 DEM; ustanavljanje družb – hčera,
predstavništev ali poslovnih enot podjetja,
nakup deleža ali delnic drugega podjetja; pro-
daja deleža ali delnic družb hčera, sklepa po
predhodnem pisnem soglasju skupščine
družbe.

Rg-44103

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01969 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MIMAR, Družba za pro-
izvodnjo, svetovanje in trženje, d.o.o.,
Črni vrh 8, sedež: Črni vrh 8, Črni vrh
nad Idrijo, pod vložno št. 1/01488/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah, izstop družbenika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5481007
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT

Ustanoviteljica: Mikuž Marija, Črni vrh,
Črni vrh 8, vstop 29. 8. 1990, vložek
1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mikuž Marko, izstop 13. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 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 proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-44104

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01648 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  KUGONIČ,  Transport,
d.o.o., Potoče, sedež: Potoče 18, Dobrav-
lje, pod vložno št. 1/02504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5623707
Osnovni kapital: 1,738.000 SIT
Ustanovitelj: Kugonič Milan ml., Do-

bravlje, Potoče 18, vstop 24. 2. 1992, vlo-
žek 1,738.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-44120

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00373 z dne 30. 8. 1996 pod
št. vložka 1/03643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957079
Firma: ORIZ, d.o.o., notranja in zu-

nanja trgovina
Skrajšana firma: ORIZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Šempeter  pri  Gorici,  Preko-

morskih brigad 15
Osnovni kapital: 2,050.000 SIT
Ustanovitelja: Orel Rajko, Šempeter pri

Gorici, Prekomorskih brigad 15, vložek
1,300.000 SIT; Vižintin Zdenka, Šempeter
pri Gorici, Podmark 35, vložek 750.000
SIT, oba vstopila 21. 6. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Orel Rajko, Šempeter pri Gorici,
Prekomorskih brigad 15, zastopa družba
brez omejitev; Vižintin Zdenka, Šempeter
pri Gorici, Podmark 35, namestnica direk-
torja, zastopa družbo brez omejitev, oba
imenovana 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska 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
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 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 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
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semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; tehnični preizkusi in analize;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272

Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-44121

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02270 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TOP–POP, Mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Pirjevčeva 2, Solkan, pod vložno št.
1/02946/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, vstop in izstop družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5735203
Sedež: Miren, Miren 19a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Možir Aleksander, Tol-

min, Zalog 9, vstop 23. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Močnik Igor, izstopil 17. 10. 1994; Frantar
Tanja in Frantar Miha, oba iz Nove Gorice,
Ajševica 35, oba vstopila 17. 10. 1994, vlo-
žila po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-44127

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01782 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  BREMEX,  Trgovina  in
storitve, d.o.o., Opatje selo, sedež: Opatje
selo 72/a, Miren, pod vložno št. 1/02973/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5757193
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bremec Zdravko, Miren,

Opatje selo 72a, vstop 14. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44128

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01707 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu  vpisa  VODOPIVEC  TRANS-
PORT IN TRGOVINA, d.o.o., Transport
in trgovina Šempeter pri Gorici, sedež:
Goriške fronte 85, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/02081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop novega družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5563038
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Miroslav,

Dornberk, Tabor, vstop 10. 2. 1992, vložek
1,020.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vodopivec Marjan, Šempeter pri Gorici, Go-
riške fronte 85, vstop 21. 6. 1994, vložek
980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO

Rg-937

Okorožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00125 z dne 10. 5. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – ENER-
GETIKA IN STORITVE, energija in
vzdrževanje, Straža d.o.o., sedež: Na žago

6, Straža, pod vložno št. 1/01310/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5412463
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Molek Jože, razrešen 3. 3. 1995;
direktor Molek Jože, Novo mesto, Ragov-
ska 6a, imenovan 3. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-938

Okorožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02245 z dne 4. 5. 1995
pri subjektu vpisa PERSPEKTIVA, finanč-
no ekonomske storitve d.d., Metlika, se-
dež: Ulica 15. brigade 2, Metlika, pod vlož-
no št. 1/03202/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
zastopnika, spremembo statuta, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5754194
Firma:  PERSPEKTIVA  d.d.,  Borzno

posredniška družba
Skrajšana firma: PERSPEKTIVA d.d.
Sedež: Metlika, Kidričevo naselje
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Južna Vesna, razrešena 2. 11. 1994;
direktor Južna Dare, Suhor, Dragomlja vas
23, imenovan 2. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-939

Okorožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00083 z dne 10. 5. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – LIGNUS,
žagan in decimiran les, Straža d.o.o., se-
dež: Na žago 6, Straža, pod vložno št.
1/01237/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5409926
Člani nadzornega sveta: Ponikvar Dra-

go, Klasinc Tone, Pirc Jože, vsi vstopili
23. 1. 1995.

Rg-940

Okorožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00078 z dne 10. 5. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – ENER-
GETIKA IN STORITVE, energija in
vzdrževanje, Straža, d.o.o., sedež: Na ža-
go 6, Straža, pod vložno št. 1/01310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5412463
Člani nadzornega sveta: Šenica Stani-

slav, Pretnar Borut, Pavlin Lado, vsi vstopi-
li 23. 1. 1995.

Rg-27667

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00024 z dne 8. 11. 1995
pod št. vložka 1/03804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz OŠ Kranj,
spremembo firme in sedeža, povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5578965
Firma: MEDEJA LINE, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Mirna
Skrajšana  firma:  MEDEJA  LINE,

d.o.o., Mirna
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cirnik 10
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Šubelj Bogomir, Mirna,

Cirnik 10, vstopil 10. 12. 1991, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šubelj Bogomir, Mirna, Cirnik 10,
imenovan 10. 12. 1991, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 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; 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; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 651 Denarno po-
sredništvo; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-

vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-27688

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02436 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa PODGORJE, tovarna
ploskovnega pohištva, d.d., Šentjernej, se-
dež: Trubarjeva 14, Šentjernej, pod vlož-
no št. 1/01866/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, zastopnika, uskladitev
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518601
Firma: PODGORJE, tovarna ploskov-

nega pohištva d.o.o., Šentjernej
Skrajšana  firma:  PODGORJE,  d.o.o.,

Šentjernej
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cvelbar Janez, razrešen 31. 8. 1994;
direktor Zorko Albert, Novo mesto, Vid-

marjeva 7, imenovan 31. 8. 1994, za posle
razpolaganja z nepremičninami, njihovimi
deli ali o obremenitvah, prevzemanju jam-
stev ter druge po naravi slične posle potre-
buje predhodno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.


