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CELJE

Rg-30514

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01585 z dne 20. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BON AMI, turistično posredo-
vanje, d.o.o., Rogaška Slatina, XIV. divi-
zije 28, sedež: XIV. divizije 28, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02334/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, sede-
ža in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5452155
Firma: BON – AMI, Gobec-Marinc in

co., turistično posredovanje, d.n.o., Ro-
gaška Slatina, XIV. divizije 28

Skrajšana firma: BON AMI, Gobec-Ma-
rinc, d.n.o., Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Križan Franci, Rogaška
Slatina, XIV. divizije 28 in Gobec Marinc
Nevenka, Rogaška Slatina, Steklarska 21,
izstopila in ponovno vstopila 22. 4. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kri-
žan Franci in Gobec Marinc Nevenka, raz-
rešena 22. 4. 1994 kot direktorja in imeno-
vana za družbenika, ki zastopata družbo brez
omejitev, posamično.

Rg-30516

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01033 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SERAFIN, finance in raču-
novodstvo, d.o.o., Škofja vas, sedež: Arc-
lin 38a, Škofja vas, pod vložno št.
1/03041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novim denarnim vlož-
kom, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5510848
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Hostnik Janez, vložil

1,216.000 SIT, in Hostnik Antonija, vložila
304.000 SIT oba iz Škofje vasi, Arclin 38a,
vstopila 15. 6. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Sodni register
Rg-30517

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00999 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MISTRAL, podjetje za sto-
ritve iz tekstila in trgovina, d.o.o., Ša-
leška 2c, Titovo Velenje, sedež: Šaleška
2c, Velenje, pod vložno št. 1/01131/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5322413
Firma: MISTRAL, podjetje za storitve

iz tekstila in trgovina, d.o.o., Velenje, Ša-
leška 2c

Skrajšana firma: MISTRAL, d.o.o., Ve-
lenje

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Mazej Marija, Velenje,

Šaleška 2c, vstop 12. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
zej Milan, Velenje, Šaleška 2c, razrešen
5. 5. 1994 kot direktor in imenovan za pro-
kurista.

Dejavnost se skrči za: zdravila, medicin-
ske in farmacevtske sestavine, izdelki in pre-
parati, medicinski in laboratorijski aparati,
sanitarni material, in sicer: higienski, sani-
tarni in medicinski, gumijasti in plastični
material (zaščitne rokavice vseh vrst, zaščit-
na gumijasta sredstva, čepi, cevi, termofor-
ji, katetri in drugo).

Dejavnosti se doda: dajanje plovil v na-
jem.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi izdelki, od
tega: tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki
iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konop-
lje in jute; izdelki, oprema in potrebščine,
namenjeni za osebno varstvo pri delu, civil-
no in protipožarno varstvo ter splošno ljud-
sko obrambo; izdelki za šport, lov, ribolov
in kampiranje; tehnična oprema in rezervni
deli, orodja in potrebščine, reprodukcijski
in potrošni material za oskrbovanje pro-
izvodnje, obrti, infrastrukturnih in storitve-
nih dejavnosti; gradbeni, sanitarni, instala-
cijski in ogrevalni material; usnjeni, sedlar-
ski in jermenarski izdelki ter potrebščine;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; izdelava in po-
pravila predmetov iz usnja in gume (09-
090160); izdelava in popravila neomenje-
nih raznovrstnih proizvodov (090189); iz-
delava in popravila tekstilnih predmetov
(090150); turistične agencije in turistični
uradi; prevoz blaga v cestnem prometu do-
ma in v tujini; storitve v cestnem prometu;
dajanje plovil v najem.

Rg-30522

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00989 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa S.T.G., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ža-
lec, Šlandrov trg 5, sedež: Šlandrov trg 5,

Žalec, pod vložno št. 1/02554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5472814
Firma: S.T.G., Proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: “S.T.G.”, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,542.010,70 SIT
Ustanovitelj: Gričnik Karl, Griže 97a,

vstop 28. 12. 1990, vložek 1,542.010,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30524

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01459 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MARY-FIZZ, gostinsko in
trgovsko podjetje, d.o.o, Poljska pot 2,
Škofja vas, sedež: Poljska pot 2, Škofja
vas, pod vložno št. 1/05327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5739837
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanoviteljica: Špes Mojca, Škofja vas,

Ljubečna, Poljska pot 2, vstop 24. 12. 1992,
vložek 1,616.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30527

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01110 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TROPI TRADE, inženiring
in trgovina, d.o.o., Petrovče, sedež: Pe-
trovče 5, Petrovče, pod vložno št.
1/05558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5758149
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Irman Vilko in Irman

Franka, oba iz Petrovč 5, vstopila 28. 4.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-30530

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01474 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TPS ROBOT-TRADE, tr-
govsko, proizvodno in storitveno podjet-
je, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 18, Šent-
jur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška 18,
Šentjur, pod vložno št. 1/04815/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki ter spremembo firme in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5684145
Firma:  TPS  ROBOT-TRADE,  trgov-

sko. proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur

Sedež: Šentjur, Ul. Leona Dobrotin-
ška 3
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Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelj: Robič Božo, Dobje pri Pla-

nini, Slatina 1a, vstop 12. 8. 1992, vložek
1,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30531

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03769 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MIDA, raziskovanje, pro-
jektiranje in svetovanje, d.o.o., Škalce n.
h., Slovenske Konjice, sedež: Škalce n. h.,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00922/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov in zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5321450
Firma: FACIG HARDWARE, računal-

niški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: FACIG HARDWARE,

d.o.o.
Sedež: Slovenske Konjice, Mestni

trg 3
Osnovni kapital: 2,081.000 SIT
Ustanovitelji: Mastnak Mitja, izstopil

21. 11. 1994; Mastnak Darko, Zreče, Vino-
gradna c. 1, vložil 10.000 SIT, in FACIG,
d.d., Trgovsko in proizvodno podjetje, Ljub-
ljana, Kapiteljska 7, vložilo 2,071.000 SIT
– vstopila 21. 11. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mastnak Mitja, razrešen 21. 11. 1994;
direktor Mastnak Darko, imenovan 21. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računalniških strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-30532

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03245 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTER, internacionalna tr-
govina, Subotiška 23, Titovo Velenje,
d.o.o., sedež: Subotiška 23, Velenje, pod
vložno št. 1/01368/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme in sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5343755
Firma: INTER, internacionalna trgo-

vina, d.o.o., Subotiška 23, Velenje
Skrajšana firma: INTER, d.o.o., Subo-

tiška 23, Velenje
Osnovni kapital: 7,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Rac-Sivka Pavla, Vele-

nje, Ulica XIV. divizije 14, vstop 15. 5.
1994, vložek 7,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 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; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 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; 5215 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
brezaloholnimi 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
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potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil 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 dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pod šifro dejavosti: 67.13 samo zastav-
ljalnice; 74.12 vse, razen revizijske dejav-
nosti; 74.60 vse, razen poizvedovalne de-
javnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-30535

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01077 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa “ORHIDEA”, podjetje za
proizvodnjo in prodajo lončnic, rezanega
cvetja, sadik, trsa, sadnega drevja, dre-
vesnic in aranžerstvo, d.o.o., Polzela 83,
Polzela,  sedež:  Polzela  83,  Polzela,  pod
vložno št. 1/02050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5410495
Firma: “ORHIDEA”, družba za pro-

izvodnjo in prodajo lončnic, rezanega
cvetja, sadik, trsa, sadnega drevja, dre-
vesnic, in aranžerstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: “ORHIDEA”, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,273.851,80 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Albin in Kuhar Et-

bin, oba iz Polzele 83, Polzela, vstopila 7. 6.
1990, vložila po 2,636.925,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-30536

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01024 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TALION, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Jarmovec 9b,
Dramlje, pod vložno št. 1/03388/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe z no-
vimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5564565
Firma: SIMEX TALION, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMEX TALION, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Gorečan Branko, Dramlje,

Jarmovec 9b, vstop 6. 8. 1993, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30541

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01072 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa B & L – UTRIP, proizvod-
nja, export-import in trgovina, d.o.o.,
Prebold, Latkova vas 155, sedež: Latkova
vas 155, Prebold, pod vložno št. 1/01121/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5326460
Firma: B & L – UTRIP, proizvodnja,

export-import in trgovina, d.o.o., Prebold,
Latkova vas 236

Skrajšana firma: B & L UTRIP, d.o.o.,
Prebold, Latkova vas 236

Sedež: Prebold, Latkova vas 236, Pre-
bold

Osnovni kapital: 2,421.000 SIT
Ustanovitelj: Podbregar Boris, Ložnica

pri Žalcu 26g, Žalec, vstop 8. 1. 1990, vlo-
žek 2,421.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30543

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01339 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PONUDBA, podjetje za tr-
govino, usposabljanje in zaposlovanje in-
validov, d.o.o., Dobojska 1, Celje, sedež:
Dobojska 1, Celje, pod vložno št.
1/00948/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5311829
Osnovni kapital: 1,886.000 SIT
Ustanovitelji: vsi iz Celja, Dobojska 1,

in sicer: Pogladič Judita, vstop 26. 12. 1989,
vložek 389.500 SIT, Pogladič Nataša, vstop
1. 3. 1990, vložek 444.500 SIT, Pogladič
Irena, vstop 20. 4. 1994, vložek 487.500
SIT, in Pogladič Ivan, vstop 20. 4. 1994,
vložek 564.500 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Pogladič Ivanu, ki je bil razrešen 20. 4.
1994.

Rg-30544

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00705 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MORANA, proizvodnja, iz-
voz-uvoz in trgovina, d.o.o., Parižlje 11c,
Braslovče, sedež: Parižlje 11c, Braslovče,
pod vložno št. 1/02058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5413567
Osnovni kapital: 5,731.427 SIT
Ustanovitelj: Steblovik Ivan, Braslovče,

Parižlje 11c, vstop 18. 6. 1990, vložek
5,731.427 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30545

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01444 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VRTNARSTVO CVELFER
DRAGICA – LIPA, d.o.o., vrtnarstvo,
prevozno in trgovsko podjetje, Stranice,
sedež: Stranice 55a, Stranice, pod vložno
št. 1/04206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5827329
Firma: VRTNARSTVO – LIPA, d.o.o.,

Vrtnarsko, prevozno in trgovsko podjet-
je, Stranice

Skrajšana  firma:  VRTNARSTVO  –
LIPA d.o.o., Stranice

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Cvelfer Dragica, Strani-

ce 55a, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30549

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01067 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DANI, podjetje za storitve,
trgovino in gostinstvo, d.o.o., Migojnice
92, Griže, sedež: Migojnice 92, Griže, pod
vložno št. 1/03650/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki ter spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5585040
Firma: DANI, storitve, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DANI, d.o.o.
Sedež: Griže, Migojnice 140
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Zupanec Danijel, Griže,

Migojnice 92, vstop 10. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30552

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01466 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OPLAST, trgovina na de-
belo in drobno z izdelki iz plastičnih mas,
d.o.o., Tepanje 64, Slovenske Konjice, se-
dež: Tepanje 64, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02204/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5425905
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ofentavšek Tone, Sloven-

ske Konjice, Tepanje 64, vstop 17. 5. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30554

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01018 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTIRI L, podjetje za trgo-
vino, posredništvo in gostinstvo, d.o.o.,
Parižlje 43c, Braslovče, sedež: Parižlje
43c, Braslovče, pod vložno št. 1/04913/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in z novimi vložki s temile po-
datki:
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Matična št.: 5370655
Osnovni kapital: 1,665.280 SIT
Ustanoviteljica: Leskovšek Marjanca,

Braslovče, Parižlje 43c, vstop 28. 9. 1992,
vložek 1,665.280 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30556

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01382 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SERGIO, podjetje za trgo-
vino, uvoz, izvoz, zastopanje ter posred-
niške in komisijske posle, d.o.o., Sloven-
ske Konjice, Šolska 19, sedež: Šolska 19,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/03667/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5598079
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Delavić Sergej, Slovenske

Konjice, Šolska 19, vstop 18. 11. 1991, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30557

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01445 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LMG, trgovsko podjetje,
d.o.o., Šarhova 21, Zreče, sedež: Šarhova
21, Zreče, pod vložno št. 1/03959/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5647720
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Moljk Gabrijela, Zreče,

Šarhova 21, vstop 19. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30558

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01091 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa H & P, proizvodnja, trgo-
vina, zastopstva, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje,
sedež: Mariborska c. 1c, Celje, pod vložno
št. 1/04866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5708842
Osnovni kapital: 3,556.000 SIT
Ustanovitelja: Habjan Janez, Celje, Tru-

barjeva ul. 9, in Poštrak Vinko, Radevorm-
wald – Nemčija, Kurzestr. 10, vstopila
14. 10. 1992, vložila po 1,778.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-30561

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01859 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HELLO, d.o.o., jezikovna
šola in računalništvo, Šempeter v Savinj-
ski dolini, sedež: Šempeter 34, Šempeter
v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/05607/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo ustanoviteljskih de-
ležev in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5783607
Osnovni kapital: 1,618.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Željko, Šempeter v

Savinjski dolini, Šempeter 34, vstop 14. 6.
1993, vložek 1,618.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-30562

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00672 z dne 19. 10. 1995 pod št.
vložka 1/06428/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909686
Firma: Pečnik Ivo in Co., storitve, tr-

govina, WESTING, d.n.o.
Skrajšana firma: Pečnik Ivo in Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Radeče, Starograjska 4
Ustanovitelja: Pečnik Ivo in Pečnik Do-

minika, oba iz Radeč, Starograjska 6, vsto-
pila 19. 6. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pečnik Ivo in Pečnik Dominika, ime-
novana 19. 6. 1995, zastopata družbo posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidro-
granja in urejanje voda; 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; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje 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; 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; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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 in maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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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 zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske; pod ši-
fro dejavnosti 67.13 pa le menjalnice in za-
stavljalnice.

Rg-30563

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01060 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KROS, knjigovodstvo, ra-
čunovodstvo, organizacija in svetovanje,
d.o.o., Latkova vas 12, Prebold, sedež:
Latkova vas 12, Prebold, pod vložno št.
1/01730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in tipa za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5371970
Firma: Turnšek & Turnšek, knjigovod-

ski servis, KROS, d.n.o.
Skrajšana firma: Turnšek & Turnšek,

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

odgovornostjo
Sedež: Prebold, Latkova vas 23
Utanovitelja: Turnšek Janja in Turnšek

Ivan, oba iz Prebolda, Latkova vas 12, iz-
stopila in ponovno vstopila 20. 4. 1994, od-

govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Turn-
šek Janja in Turnšek Ivan, razrešena 20. 4.
1994 kot direktorja in imenovana za druž-
benika, ki zastopata družbo brez omejitev,
posamično.

Dejavost družbe se razširi za opravljanje
dejavnosti: trgovina na debelo in drobno z
vsemi vrstami živilskega in neživilskega
blaga po nomenklaturi trgovskih strok; sto-
ritve čiščenja gospodinjstvom in poslovnih
prostorov; gostinske storitve nastanitve in
prehrane.

Dejavnost družbe je odslej: knjigovod-
ske storitve, obračunske, računovodske in
knjigovodske storitve; obdelava podatkov z
lastnimi stroji in napravami za strojno ali
avtomatsko obdelavo podatkov; svetovanje
v zvezi z vodenjem knjigovodstva; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živil-
skega in neživilskega blaga po nomenklatu-
ri trgovskih strok; storitve čiščenja gospo-
dinjstvom in poslovnih prostorov; gostinske
storitve nastanitve in prehrane.

Rg-30569

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01446 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VEMAS – TRGOKOOPE-
RACIJA, veletrgovina, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ložnica 45a, Žalec, sedež: Ložnica
45a, Žalec, pod vložno št. 1/01663/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter
spremembo dejavnosti in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5361397
Firma: VEMAS – TRGOKOOPERA-

CIJA, veletrgovina, uvoz in izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: VEMAS – TRGOKO-

OPERACIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Sanda Marjan in Sanda

Magdalena, oba iz Žalca, Ložnica 45a, vsto-
pila 14. 5. 1990, vložila po 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Sanda Irena, razrešena 21. 4. 1994;
direktor Sanda Marjan, imenovan 14. 5.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje dejavnosti: gradbeni inženiring – orga-
nizacija in posredovanje pri gradnji objek-
tov visokih in nizkih gradenj; projektiranje
gradbeno tehnične dokumentacije; visoke in
nizke gradnje.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo z vsemi vrstami živilskih in neživil-
skih izdelkov po nomenklaturi trgovskih
strok; zastopniške, posredniške in komisij-
ske storitve v prometu blaga in storitev;
izdelovanje raznih kovinskih in nekovin-
skih izdelkov v sodelovanju s kooperanti –
kooperacijska proizvodnja; trgovina na
drobno z vsemi vrstami živilskih in neži-
vilskih izdelkov po nomenklaturi trgovskih
strok; gradbeni inženiring – organizacija
in posredovanje pri gradnji objektov viso-
kih in nizkih gradenj; projektiranje grad-
beno tehnične dokumentacije; visoke in
nizke gradnje.

Rg-30570

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00409 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AMON, podjetje za vi-
narstvo in trgovino, d.o.o., Podčetrtek,
Olimje 14, sedež: Olimje 14, Podčetrtek,
pod vložno št. 1/02582/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5479690
Osnovni kapital: 6,294.611 SIT
Ustanovitelja: Amon Stanislav in Amon

Greta, oba iz Podčetrtka, Olimje 14, vstopi-
la 3. 12. 1990, vložila po 3,147.305,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi in spreme-
ni, tako da se sedaj glasi: trgovina na debe-
lo in drobno živil in neživilskih proizvo-
dov vseh trgovskih strok; posredništvo,
špedicija in zastopanje ter komisijski posli
na področju prometa blaga in storitev; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; storitve z grad-
beno mehanizacijo; pridobivanje naravne-
ga kamna in peskolom; pridelava, predela-
va in odkup grozdja, stekleničenja vina in
kletarstva; obnova in vzgoja vinogradov
ter sadovnjakov; proizvodnja in prodaja
vseh vrst sadilnega materiala za kmetijsko
proizvodnjo, sadike in cepljenje; živinore-
ja; sadjarstvo; proizvodnja brezalkoholnih
pijač in naravnih sokov.

Rg-30571

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00996 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PODGAJ, trgovina in go-
stinstvo, Loka pri Žusmu 2, Loka pri Žu-
smu, d.o.o., sedež: Loka pri Žusmu 2, Lo-
ka pri Žusmu, pod vložno št. 1/01393/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382521
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Anton, vložil

306.539,10 SIT, in Gajšek Olga, vložila
1,193.460,90 SIT, oba iz Gorice pri Slivnici
72, vstopila 2. 2. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost se razširi na: frizerske in koz-
metične storitve, prevoz blaga v cestnem
prometu, predelavo in konzerviranje mesa
in rib.

Dejavost se odslej glasi: trgovina na
drobno s prehrambenimi proizvodi: kruh,
pecivo, mleko in mlečni proizvodi, zele-
njava, sadje, živež, alkoholne pijače in pro-
izvodi za hišne potrebe; trgovina na drob-
no s tekstilom, konfekcijo, obutvijo, us-
njem, gumo in plastiko, kovinskimi in elek-
trotehničnimi izdelki, kurivom in
gradbenim materialom, keramiko, steklom
in porcelanom, barvami, laki in kemikali-
jami, tobakom in ostalimi neživilskimi pro-
izvodi; gostinske usluge v bifeju; frizerske
in kozmetične storitve; prevoz blaga v cest-
nem prometu; predelava in konzerviranje
mesa in rib.
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Rg-30575

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00660 z dne 24. 10. 1995 pod št.
vložka 1/06431/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909643
Firma: FINEX – ŠPEGEL, SORČAN

TER OSTALI, trgovina, finančne stori-
tve in varnostni inženiring, d.n.o., Nova
Cerkev, Socka 64b

Skrajšana firma: FINEX – ŠPEGEL,
SORČAN TER OSTALI, d.n.o., Nova
Cerkev, Socka 64b

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovorostjo

Sedež: Nova Cerkev, Socka 64b
Ustanovitelji: Špegel Matjaž, Nova cer-

kev, Socka 64b, Sorčan Valter, Šmarje pri
Jelšah, Cankarjeva 7, in Rošer Darija, Vita-
nje 131, vstopili 22. 6. 1995, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
beniki Špegel Matjaž, Sorčan Valter in Ro-
šer Darija, imenovani 22. 6. 1995, zastopajo
družbo brez omejitev, posamično.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Pod šifro dejavnosti 67.13 opravlja druž-
ba le dejavnost zastavljalnice, pod šifro de-
javnosti 74.60 pa vse dejavnosti, razen po-
izvedovalne dejavnosti in dejavnosti zaseb-
nih detektivov.

Rg-30580

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03235 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  CAFFE-TROPIC,  pre-
hrambeno in trgovsko podjetje, Žalec, Sa-
vinjska cesta 5, d.o.o., sedež: Savinjska
cesta 5, Žalec, pod vložno št. 1/03255/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5545315
Firma: CAFFE-TROPIC, prehrambe-

no in trgovsko podjetje, Žalec, Savinjska
cesta 87a, d.o.o.

Skrajšana firma: CAFFE-TROPIC, Ža-
lec, d.o.o.

Sedež: Žalec, Savinjska cesta 87a
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 17. 7. 1994.

Rg-30582

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00785 z dne 23. 10. 1995 pri

subjektu vpisa PAMO, lesno proizvodno
in predelovalno podjetje, d.o.o., sedež:
Mariborska 116, Celje, pod vložno št.
1/03258/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža družbe, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5538556
Sedež: Velenje, Koroška 54
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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 in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 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; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-30583

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01649 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PAMO, lesno proizvodno in predelo-
valno podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mari-
borska 116, Celje, pod vložno št. 1/03258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5538556
Firma: PAMO, lesno proizvodno in

predelovalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PAMO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,636.000 SIT
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Ustanovitelj: Neža Matjaž, Velenje, Uri-
skova 35, vstop 12. 12. 1991, vložek
1,636.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30584

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00611 z dne 20. 10. 1995 pod št.
vložka 1/06429/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906725
Firma: ZDOVC – BRAČKO IN DRU-

GI, proizvodnja, trgovina, storitve, go-
stinstvo, prevozi, d.n.o.

Skrajšana firma: ZDOVC – BRAČKO
IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sveti Štefan, Grobelce 32
Ustanovitelja: Selič Drago in Bračko An-

dreja, oba iz Gorice pri Slivnici, Voduce
12a, vstopila 14. 6. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Selič Drago in Bračko Andreja, ime-
novana 14. 6. 1995, zastopata družbo posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 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; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 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; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne intšalacije;

4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalcije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-30587

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01335 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa JEKAMIN, proizvodnja be-
tonskega in gradbenega materiala ter tr-
govina, d.o.o., Teharje 68, sedež: Teharje
68, Celje, pod vložno št. 1/00667/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5279666
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ježovnik Ferdo in Ježov-

nik Ela, oba iz Teharij 68, vstopila 22. 5.
1989, vložila po 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-30589

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01429 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GEOPROJEKT, podjetje za geodet-
ska dela in projektiranje nizkih gradenj,
d.o.o., Celje, Ul. bratov Dobrotinškov 12,
sedež: Ul. bratov Dobrotinškov 12, Celje,
pod vložno št. 1/02485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenika, zastopni-
ka, firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5470099
Firma: GEOPROJEKT, Podjetje za

geodetska dela in projektiranje nizkih
gradenj, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14

Sedež: Celje, Ul. XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelji: Bevc Franc, Celje, Na ze-

lenici 3, Černelč Samo, Celje, Ljubljanska
28a in Ašič Janez, Celje, Ul. bratov Dobro-
tinškov 12, vstopili 1. 12. 1990, ter Tratnik
Tomaž, Celje, Pod lipami 4, vstopil 6. 4.
1995 – vložili po 388.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ašič Janez, razrešen 8. 4. 1995; Čer-
nelč Samo, imenovan 8. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30590

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01460 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SAVING, trgovina, pro-
izvodnja in inženiring, d.o.o., Gotovlje
228, Žalec, sedež: Gotovlje 228, Žalec, pod
vložno št. 1/02393/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5465389
Firma: SAVING, trgovina, proizvod-

nja in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVING, d.o.o.
Sedež: Žalec, Podvin 194
Osnovni kapital: 1,891.000 SIT
Ustanovitelj: Savorgnani Anton, Žalec,

Podvin 194, vstop 8. 1. 1991, vložek
1,891.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Savorgnani Tanja, razrešena
21. 4. 1994; direktor Savorgnani Anton,
imenovan 21. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-30591

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03531 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HMEZAD CELEIA, mle-
karstvo, sirarstvo in čebelarstvo, d.o.o.,
Arja vas 92, Petrovče, sedež: Arja vas 92,
Petrovče, pod vložno št. 1/00536/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, družbenikov, poslovnih dele-
žev, dejavnosti in mej pooblastil zastopnika
ter člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150957
Firma: MLEKARNA CELEIA, mle-

karstvo in sirarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MLEKARNA CE-

LEIA, d.o.o.
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., izstopil 1. 6. 1994, Kme-
tijska zadruga Slovenska Bistrica, Titova 33,
vložila 8,753.538 SIT, Kmetijska zadruga
Trbovlje, z.o.o., Trbovlje, Trg. F. Fakina
12, vložila 2,252.899 SIT, Kmetijska goz-
darska zadruga Dravograd, z.o.o., Dravo-
grad, Meža 21, vložila 12,439.736 SIT,
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Laško, Ki-
dričeva 2, vložila 27,150.286 SIT, Kmetij-
ska zadruga Šempeter, z.o.o., Šempeter,
Šempeter 21a, vložila 10,244.658 SIT,
HMEZAD, Kmetijska zadruga Vransko,
z.o.o., Vransko 57, vložila 9,799.450 SIT,
Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o., Polzela,
Polzela 11a, vložila 10,116.306 SIT,
HMEZAD – Kmetijska zadruga Gotovlje,
z.o.o., Žalec, Gotovlje 71, vložila 8,379.091
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SIT, HMEZAD – Kmetijska zadruga Tabor,
z.o.o., Tabor, Tabor 18, vložila 4,634.611
SIT, Kmetijska zadruga Šmarje, kmetijstvo,
trgovina, gostinstvo, z.o.o., Šmarje pri Jel-
šah 154, vložila 92,477.347 SIT, Kmetijska
zadruga Šentjur, z.o.o., Šentjur, Cesta L.
Dobrotinška 3, vložila 51,825.165 SIT,
Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.,
Šoštanj, Trg svobode 12, vložila 41,608.491
SIT, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloven-
ske Konjice, z.o.o., Slovenske Konjice, Op-
lotniška c. 1, vložila 31,403.808 SIT, Kme-
tijska zadruga Celje, z.o.o., Celje, Kocbe-
kova 5, vložila 22,272.714 SIT, Kmetijsko
gozdarska zadruga Prevalje, z.o.o., Preva-
lje, Trg 67, vložila 22,257.618 SIT,
HMEZAD – Kmetijska zadruga Trnava –
Gomilsko, z.o.o., Gomilsko, Trnava 5, vlo-
žila 10,033.679 SIT, Mlekarska zadruga Ar-
ja vas, z.o.o., Petrovče, vložila 9,219.038
SIT, HMEZAD – Kmetijska zadruga Bra-
slovče, z.o.o., Braslovče, Braslovče 23, vlo-
žila 9,145.299 SIT, HMEZAD – Kmetijska
zadruga Petrovče, z.o.o., Petrovče, Petrov-
če 1, vložila 8,367.990 SIT, HMEZAD –
Kmetijska zadruga Prebold, z.o.o., Prebold,
Prebold 91, vložila 5,709.985 SIT, ABC Po-
murka, Kmetijsko gozdarska zadruga Dol
pri Hrastniku, z.o.o., Dol pri Hrastniku, Trg
borcev NOB, vložila 3,892.388 SIT, Kme-
tijska zadruga Vuzenica, z.o.o., Vuzenica,
Livarska 12, vložila 395.328 SIT,
MERCATOR – Kmetijska zadruga Črno-
melj, z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39,
vložila 148.935 SIT – vstopila 30. 10. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Počivalšek Zdravko, Podčetrtek, So-
pote 5, ki od 29. 8. 1994 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri nakupu in prodaji
osnovnih sredstev, če vrednost le-teh prese-
ga 15.000 DEM, za kar potrebuje soglasje
nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Jakob Marjan,
Pušnik Anton, Tacer Andrej, Kampuš Alojz,
Gorenšek Vladimir, Vrisk Peter in Brednik
Jožef, vstopili 29. 8. 1994.

Dejavnost družbe se v celoti spremeni
tako, da je odslej: predelava in konzervira-
nje mleka; proizvodnja mleka v kooperacij-
skem sodelovanju z zadrugami; prevoz bla-
ga v cestnem prometu s tovornimi motorni-
mi vozili; popravila in vzdrževanje motor-
nih vozil; trgovina na debelo in drobno z
živili in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; storitve mednarodnega prevoza bla-
ga; mednarodna špedicija.

Rg-30595

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01061 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TIS, trgovina in storitve,
d.o.o., Drešinja vas 55, Petrovče, sedež:
Drešinja vas 55, Petrovče, pod vložno št.
1/01379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. ter spre-
membo družbenikov, firme in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5347238
Firma: PRISTOVŠEK & PRISTOV-

ŠEK, TIS, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PRISTOVŠEK & PRI-

STOVŠEK, TIS, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Ustanovitelja: Pristovšek Marija, izsto-
pila in ponovno vstopila 19. 4. 1994, in
Pristovšek Vincenc, vstopil 19. 4. 1994, oba
iz Petrovč, Drešinja vas 55, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pri-
stovšek Marija, razrešena 19. 4. 1994 kot
direktorica in imenovana za družbenico in
družbenik Pristovšek Vincenc, imenovan 19.
4. 1994, zastopata družbo neomejeno, posa-
mično.

Rg-30597

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00640 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIP NA-NO, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Hotunje 5, Po-
nikva, sedež: Hotunje 5, Ponikva, pod
vložno št. 1/04971/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5690269
Firma: NA-NO, Proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Hotunje 5, Ponikva
Skrajšana firma: NA-NO, d.o.o., Hotu-

nje 5, Ponikva
Osnovni kapital: 1,506.884,90 SIT
Ustanovitelj: Zatler Stanislav, Ponikva,

Hotunje 5, vstop 24. 9. 1992, vložek
1,506.884,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: proizvodnja destilira-
ne vode in njenih spojin; trgovina na drobno
in debelo vseh trgovskih strok; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; proizvodnja tekstil-
nih izdelkov; zastopniške, posredniške in
komisijske storitve blaga in storitev.

Rg-30603

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04863 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MUROG, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Slov. Konjice,
sedež: Vinogradna 12, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/06186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, družbenikov in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5849977
Firma: MUROG, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MUROG, d.o.o., Slo-

venske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Vešenik 15a
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Muršič Irena in Kidrič-Ro-

glič Renata, izstopili 30. 5. 1995; Jankovič
Rajko, Slovenske Konjice, Vešenik 15a,
vstopil 30. 5. 1995, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kidrič-Roglič Renata, razrešena
30. 5. 1995; direktor Jankovič Rajko, ime-
novan 1. 6. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja

drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
9001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9005 Dru-
ge storitve javne higiene; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-30606

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01022 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa EGT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Celje, se-
dež: Malgajeva 10, Celje, pod vložno št.
1/05103/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5786673
Osnovni kapital: 1,510.815 SIT
Ustanovitelja: Zabav Tomi, vložil

301.970 SIT, in Zabav Ervin, vložil
1,208.845 SIT, oba iz Celja, Malgajeva 10,
vstopila 16. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-30608

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00638 z dne 17. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MCD COMMERCE, ex-
port-import, d.o.o., Celje, Ulica XIV. di-
vizije 8, sedež: Ulica XIV. divizije 8, Ce-
lje, pod vložno št. 1/01748/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
družbene pogodbe in povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5390893
Osnovni kapital: 3,645.284,10 SIT
Ustanovitelja: Cvetrežnik Mihael in Cve-

trežnik Dejan, oba iz Celja, Košnica pri Ce-
lju 31a, vstopila 26. 4. 1990, vložila po
1,822.642,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-30609

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01097 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CEGIT, gradbeništvo, inženiring in
trgovina, d.o.o., Celje, Malgajeva 2a, se-
dež: Malgajeva 2a, Celje, pod vložno št.
1/05402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5740282
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Peter, Celje, Malga-

jeva 2a, vstop 10. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30612

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01056 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IMONT – inženiring, za-
stopstvo, trgovina, d.o.o., sedež: Podvin
214, Žalec, pod vložno št. 1/02222/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5597366
Osnovni kapital: 1,626.572,20 SIT
Ustanovitelj: Nikić Ivan, Hrastnik, Ul.

prvoborcev 32, vstop 20. 9. 1990, vložek
1,625.872,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30613

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01747 z dne 4. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa STRAMEX, podjetje za pro-
izvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino in
ekonomske storitve, d.o.o., Mestinje 7,
Podplat, sedež: Mestinje 7, Podplat, pod
vložno št. 1/02474/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
družbene pogodbe in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5457238
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Strašek Mateja, vložila

600.000 SIT, ter Strašek Anton in Strašek
Maja, vložila po 450.000 SIT, vsi iz Podpla-
ta, Mestinje 7, vstopili 4. 11. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Strašek Mateji, ki je bila razre-
šena 25. 4. 1994.

Rg-30614

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01773 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LESK, galanterija in trgo-
vina, d.o.o., Frankolovo 14f, sedež: Fran-
kolovo 14f, Frankolovo, pod vložno št.
1/01009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo – povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo poslovnih deležev in de-
javnosti ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5357080
Osnovni kapital: 2,616.000 SIT
Ustanovitelja: Pelin Marjan, vstopil

28. 12. 1989, in Pelin Mirjana, vstopila
11. 2. 1991, oba iz Frankolovega 14f, vlo-
žila po 1,308.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 0125
Reja drugih živali; 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; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5273 Popravilo ur, nakita.

Rg-30616

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00774 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa POTROŠNIK, trgovsko
podjetje, p.o., Celje, Kocenova 2a, sedež:
Kocenova 2a, Celje, pod vložno št.
1/00932/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, zastop-
nika in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, osnov-
ni kapital ustanovitelje in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002885
Firma: POTROŠNIK, trgovska druž-

ba, d.d., Celje
Skrajšana firma: POTROŠNIK, d.d.,

Celje
Prvnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 730,495.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žil 73,049.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 73,049.000
SIT, Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 146,100.000 SIT, de-
lavci na podlagi interne razdelitve, vložili
146,099.000 SIT, Sklad RS za razvoj – za
prodajo delnic, vložili 176,676.000 SIT, in
Sklad RS za razvoj – za program notranjega
odkupa, vložil 115,522.000 SIT – vstopili
26. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Šmerc Ireni, ki je bila razrešena
26. 5. 1995.

Člani nadzornega sveta: Ban Franc, Tr-
žan Rado, Golež Peter, Majcen Janez in Les-
jak Magdalena, vstopili 26. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
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 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; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00342/00553 – 1995/BR z dne 24. 8. 1995.

Pod šifro dejavnosti 67.13 le menjalnice
in zastavljalnice, pod šifro dejavnosti 74.12
pa brez revizijske dejavnosti.
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Rg-30621

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00053 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa VIAL, mednarodna trgovina,
proizvodnja in zastopanje, d.o.o., Mozir-
je, sedež: Praprotnikova 11, Mozirje, pod
vložno št. 1/04632/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5693748
Firma: VIAL, d.o.o., trgovina, pro-

izvodnja in zastopanje
Skrajšana firma: VIAL, d.o.o.
Sedež: Polzela, Polzela 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lichtenegger Vitomir in

Lichtenegger Albina, oba iz Mozirja, Pra-
protnikova 11, vstopila 24. 4. 1992, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 2821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 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; 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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Družba lahko opravlja vse navedene de-
javnosti, razen revizijske dejavnosti pod ši-
fro K 74.12.

Rg-30622

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 95/00421 z dne 2. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ALPOS TRGOVINSKA OPREMA,
proizvodnja trgovinske in druge notranje
opreme, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, sedež. Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, pod vložno št. 1/05918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5800765
Firma: ALPOS MEDING, oprema – in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPOS MEDING,

d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zabukovšek Vilijem, razrešen 4. 5.
1995; direktor Arzenšek Janez, Šentjur, Vrb-
no 29c, imenovan 4. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev, za določen čas.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 514 Trgovina na debelo z
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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-30623

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01004 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa M-TRADE, trgovina, export-
import, storitve, d.o.o., Škofja vas, Pre-
korje 38, sedež: Prekorje 38, Škofja vas,

pod vložno št. 1/01956/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme in sedež s temile podatki:

Matična št.: 5391342
Firma: M-TRADE, trgovina, export-

import, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M-TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Špeglič Marija, Škofja

vas, Prekorje 38, vstop 20. 7. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30624

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00978 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIVA, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Žalec, Velenjska 9, se-
dež: Velenjska 9, Žalec, pod vložno št.
1/03363/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5627354
Osnovni kapital: 1,524.475 SIT
Ustanovitelja: Verhovšek Andrej, vsto-

pil 17. 12. 1991, vložil 103.066 SIT, in Ver-
hovšek Marija, vstopila 23. 11. 1994, vloži-
la 1,421.409 SIT, oba iz Žalca, Velenjska 9,
odgovornost ne odgovarjata.

Rg-30627

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01673 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VINSTOR TRGOVINA,
d.o.o., sedež: Efenkova 61, Velenje, pod
vložno št. 1/04321/00 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.: 5625955
Osnovni kapital: 18,129.114,30 SIT
Ustanovitelj: Vetrih Srečko, Velenje, Pa-

ka pri Velenju 39g, vstop 10. 3. 1992, vlo-
žek 18,129.114,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30628

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00305 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa RADEČE PAPIR, izdelava
in predelava papirjev, kartonov in mag-
netnih nosilcev podatkov, p.o., Radeče,
Njivice 7, sedež: Njivice 7, Radeče, pod
vložno št. 1/00319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5039711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Zahrastnik Janez, razrešen
16. 3. 1995; generalni direktor Bolta Janez,
Ljubljana, Trebinjska 1, imenovan 16. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih 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; 2212 Izdajanje
čaopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 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; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev
in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Proizvodnja in
distribucija elektrike; 4020 Proizvodnja pli-
na; distribucija plinastih goriv po plinovod-
ni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi 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; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-

kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7525 Zaščita in reše-
vanje pri požarih in nesrečah; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pod šifro dejavnosti 67.13 opravlja druž-
ba le dejavnost menjalnice in zastavljalnice,
pod šifro dejavnosti 74.12 pa vse, razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-30630

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01469 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TEVES, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino elektronske opreme,
d.o.o., Velenje, Črnova 35c, sedež: Črno-
va 35c, Velenje, pod vložno št. 1/03294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5550548
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelji: Sevčnikar Darko, Velenje,

Črnova 35c, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,549.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30632

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01062 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VEZA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Prebold 42, Prebold, sedež: Pre-
bold 42, Prebold, pod vložno št. 1/01831/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
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vložki, spremembo družbenikov, firme, se-
deža, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5399149
Firma: VEZA, trgovina, proizvodnja,

zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VEZA, d.o.o.
Sedež: Gomilsko, Šmatevž 7b
Osnovni kapital: 1,514.353,30 SIT
Ustanovitelj: Markovič Kristijan, Gor-

šek Janez in Turk Forto, izstopili 18. 4.
1994; Andoljšek Bogomir, Žalec, Cankarje-
va 5, vstopil 7. 1. 1991, vložil 1,514.353,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorji Markovič Kristijan, Goršek Janez
in Turk Forto, razrešeni 18. 4. 1994; direk-
tor Andoljšek Bogomir, ki od 18. 4. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje dejavnosti: šivanje vreč iz jute.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki vseh trgovskih strok; zastopniške
in posredniške storitve v prometu blaga in
storitev; prevoz potnikov s taksi avtomobi-
li; storitve v cestnem prometu – rent-a-car
vozil; opravljanje knjigovodskih storitev;
proizvodnja kovinskega in reprodukcijske-
ga materiala; predelava plastičnih mas; ši-
vanje vreč iz jute.

Rg-30636

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01767 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠTURM, d.o.o., intelektualne
storitve, Kardeljev trg 2, Velenje, sedež:
Kardeljev trg 2, Velenje, pod vložno št.
1/05280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5736382
Osnovni kapital: 2,207.013 SIT
Ustanovitelj: Šturm Danilo, Velenje,

Kardeljev trg 2, vstop 23. 11. 1992, vložek
2,207.013 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30638

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00749 z dne 9. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOVINOTEHNA, mednarod-
no trgovsko podjetje, d.d., Celje, Mari-
borska 7, sedež: Mariborska 7, Celje, pod
vložno št. 1/01098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, člane nad-
zornega sveta in izbris delov subjekta vpisa
s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Osnovni kapital: 4.652,459.000 SIT
Ustanovitelji: delničarji pred lastninskim

preoblikovanjem, vložili 1.450,125,000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, vložil
320,233.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, vlo-
žil 320,233.000 SIT, Sklad za razvoj, vložil
695.172.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 585,762.000 SIT, in Sklad
za razvoj – za prodajo delnic, vložil

1.280,934.000 SIT – vstopili 24. 4. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Sever Iztok, Fidler Jože, Erdeg Djor-
dje, Levpušček Milan, Florjančič Branko in
Cmok Drago, razrešeni 29. 8. 1995; Ilc Aleš,
Celje, Ljubljanska 64, razrešen 29. 8. 1995
kot generalni direktor in imenovan za pred-
sednika, ter Marovt Janez, Braslovče, Ka-
menče 20a, Sedovnik Milena, Celje, Raz-
gledna 22, Pecarski Branislav, Celje, Bev-
kova 7, in Kure Alojz, Celje, Škapinova 1,
razrešeni 29. 8. 1995 kot direktorji in ime-
novani za člane uprave – vsi zastopajo druž-
bo brez omejitev, posamično.

Člani nadzornega sveta: Stanič Jože, Zi-
dar Branko, Čuk Gorazd, Petre Branko, Zat-
ler Vili in Kastelic Janez, vtopili 24. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2852 Splošna mehanična dela; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posamezimi 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;
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; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim

tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 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; 5264 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;
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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5143 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
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na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, 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; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00285/00290 – 1995/MR z dne 27. 7. 1995.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske, pod ši-
fro dejavnosti 67.13 pa le menjalnice.

Rg-30639

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01927 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BASS, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Celje, sedež: Ulica XIV. divi-
zije 14, Celje, pod vložno št. 1/02931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5503370
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bastl Aleksander-Simon,

Celje, Maksima Gorkega, vstop 19. 1. 1991,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30642

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01005 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa EKONOMIKA, podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o.,
Celje, sedež: Tovarniška 35, Celje, pod
vložno št. 1/00709/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, družbenikov in poslovnih deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5298075
Firma:  EKONOMIKA,  podjetje  za

opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: EKONOMIKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanoviteljici: Šalamon Dragica, Gri-

že, Migojnice 1, vstop 9. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, in Kroflič Aleksandra, Ce-
lje, Obrtna cesta 8, vstop 19. 4. 1994, vlo-
žek 150.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-30643

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01000 z dne 9. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa DRAŽ, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Uriskova 23, Titovo
Velenje, sedež: Uriskova 23, Titovo Vele-
nje, pod vložno št. 1/01661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in zastop-
nikov ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5443857
Firma: DRAŠ IN DRAŠ, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.n.o., Velenje, Urisko-
va 23

Skrajšana firma: DRAŠ IN DRAŠ, d.n.o.,
Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Uriskova 23
Ustanovitelji: Draš Tomo, Draš Urška in

Draš Karolina, izstopili in ponovno vstopili
20. 10. 1994, vsi iz Velenja, Uriskova 23,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Draš
Karolina, razrešena 20. 10. 1994 kot direk-
torica in imenovana za družbenico, ter druž-
benika Draš Urška in Draš Tomo, imenova-
na 20. 10. 1994 – zastopajo družbo posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drob-

no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30644

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00727 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IRSA, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Celje, sedež: Ul. mesta Gre-
venbroich 13, Celje, pod vložno št.
1/03114/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljic in za-
stopnice, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5529514
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Naglič Irena, Celje,

Travniška 2, vstop 26. 9. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lukman Helena, izstop 18. 11. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Lukman Heleni, ki je bila razre-
šena 18. 11. 1994.

Rg-30645

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01041 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa UTRINEK, trgovina, pro-
izvodnja in turizem, d.o.o., Prebold 37,
Prebold, sedež: Prebold 37, Prebold, pod
vložno št. 1/02338/00 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 firme, sedeža, družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5445728
Firma: UTRINEK, trgovina, proizvod-

nja in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: UTRINEK, d.o.o.
Sedež: Prebold, Reška cesta 18
Osnovni kapital: 1,521.130 SIT
Ustanovitelja: Petrovec Pavla, Prebold

37, vstop 26. 9. 1990, vložek 790.565 SIT,
in Petrovec Ivan, Prebold, Reška cesta 18,
vstop 20. 4. 1994, vložek 730.565 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrovec Ivan, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, posamično.

Rg-30646

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01011 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CEGROS, trženje, d.o.o.,
Mariborska 214c, Škofja vas, sedež: Ma-
riborska 214c, Škofja vas, pod vložno št.
1/04062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5609666
Firma: CEGROS, trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: CEGROS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelji: Vanovšek Franc, vstopil

26. 3. 1992, in Vanovšek Šmerc Irena,
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vstopila 6. 4. 1994, oba iz Škofje vasi, Ma-
riborska 214c, vložila po 804.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Šmerc Irena, iz-
stopila 6. 4. 1994.

Rg-30647

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02239 z dne 11. 10. 1995 pod št.
vložka 1/06427/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5851289
Firma: VEJICA POCAJT IN ČLANI,

d.n.o., trgovina, proizvodnja, gostinstvo
in storitve, Velenje

Skrajšana firma: VEJICA POCAJT IN
ČLANI, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno ob Paki, Veliki vrh 9a
Ustanovitelja: Pocajt Ivan in Pocajt Vi-

da, oba iz Šmartnega ob Paki, Veliki vrh 9a,
vstopila 3. 5. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pocajt Ivan in Pocajt Vida, imenova-
na 3. 5. 1994, zastopata družbo posamično.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 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.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30649

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00816 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa a – MONT, izvajalni inže-
niring, d.o.o., Velenje, Kardeljev trg 1,
sedež: Kardeljev trg 1, Velenje, pod vlož-
no št. 1/05339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5731542
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nukič Adem, Velenje, Kar-

deljev trg 1, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30652

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00961 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa JANČIČ, internacional trans-
port, d.o.o., Trdinova 6, Škofja vas – Ce-
lje, sedež: Trdinova 6, Škofja vas, Celje,
pod vložno št. 1/04583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5655137
Ustanovitelja: Jančič Franc, izstop 19. 4.

1994; Jančič Martin, Škofja vas, Trdinova
6, vstop 25. 5. 1992, vložek 6,231.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 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; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 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,
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d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem,d.n.; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-30878

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01548 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa JUDEC, d.o.o., finančni in-
ženiring, gospodarsko svetovanje in trgo-
vina, Žalec, sedež: Celjska cesta 3, Žalec,
pod vložno št. 1/04188/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novim vložkom, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5611857
Firma:  JUDEC,  finančni  inženiring,

gospodarsko svetovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: JUDEC, d.o.o.
Sedež: Žalec, Ul. Žalskega tabora 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Judec Mateja, Žalec, Ki-

dričeva 4, vstop 2. 4. 1992, vložek 1,504.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Judec Beno, Žalec, Kidričeva 4, ime-
novan 18. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev kot komercialni direktor.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se izbriše opravljanje dejavnosti: odvetniške
in ostale storitve.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi proizvodi iz
vseh trgovinskih strok; trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi proizvodi vseh tr-
govinskih strok, z izjemo zdravil, medicin-
skih in farmacevtskih surovin, zaščitnih
sredstev za rastline in živali, orožja, streliva
in eksploziva; komercialni posli pri realiza-
ciji funkcije prometa blaga in storitev; re-
klamne storitve, raziskava trga, reklama,
realizacija planov za reklame in tozadevne
storitve; neomenjene storitve na področju
prometa: komisijski posli, agencijske, za-
stopniške in špedicijske storitve; menjava
tujih valut; knjigovodske storitve; storitve
obdelave podatkov; ostale nenavedene po-
slovne storitve; turistično posredovanje;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; inženiring.

Rg-30880

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01572 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŠURC – TRADE, trgovsko
gostinsko turistično podjetje, d.o.o., Ža-
lec, sedež: Ložnica 14, Žalec, pod vložno
št. 1/03551/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5576792
Firma: ŠURC – TRADE, trgovina, go-

stinstvo, turizem, transport, d.o.o.
Skrajšana  firma:  ŠURC  –  TRADE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Podlesnik Marjetka, vlo-

žila 750.423 SIT, in Podlesnik Roman, vlo-
žil 757.577 SIT, oba iz Žalca, Ložnica 14,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30882

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01455 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ANDMAR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Celje, sedež: Levstikova 1g,
Celje, pod vložno št. 1/05107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi denarnimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5704090
Osnovni kapital: 1,501.580 SIT
Ustanovitelja: Dečman Marjan, vstopil

23. 12. 1992, in Dečman Katja, vstopila 5.
10. 1993, oba iz Celja, Ljubljanska 54, vlo-
žila po 750.790 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-30885

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02844 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KIKA – AKUSTIK, d.o.o.,
storitveno podjetje, Slovenske Konjice,
sedež: Dobrava 14, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04102/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5612080
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Jože, Slovenske Ko-

njice, Dobrava pri Konjicah 14, vstop 18. 5.
1992, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-30887

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01086 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa POLI-FAR, predelava, sve-
tovanje in trgovina, d.o.o., Žalec, sedež:
Podvin 3, Žalec, pod vložno št. 1/04275/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5630533
Osnovni kapital: 1,827.000 SIT
Ustanovitelja: Škafar Leopold, vlo-

žil1,377.750 SIT, in Škafar Ivanka, vložila
459.250 SIT, oba iz Žalca, Podvin 2, vstopi-
la 31. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-30888

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00701 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa T-EXPO, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Petrovče 227, Pe-
trovče, sedež: Petrovče 227, Petrovče, pod
vložno št. 1/04007/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5615135
Osnovni kapital: 2,019.720 SIT
Ustanovitelj: Ranzinger Tomaž, Petrov-

če 227, vstop 6. 4. 1992, vložek 2,019.720
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30889

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01985 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ABIES, lesna trgovina in
predelava, d.o.o., Celje, Jenkova 5, sedež:
Jenkova 5, Celje, pod vložno št. 1/00716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5303451
Osnovni kapital: 14,793.581,07 SIT
Ustanovitelji: Tomič Damir, Šentjur, Ho-

tunje 5b, ter Šega Dimitrij in Kokot Franc,
oba iz Celja, Na zelenici 8, vstopili 5. 11.
1989, vložili po 4,931.193,69 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-30891

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02406 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BONEL, storitveno podjet-
je, d.o.o., Šempeter 99, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, sedež: Šempeter 99, Šem-
peter v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/03281/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5827493
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanoviteljica: Likar Jožefa, Šempeter

v Savinjski dolini, Šempeter 99, vstop
20. 12. 1993, vložek 1,535.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Likar
Ivan, Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter
99, razrešen 13. 5. 1994 kot pomočnik di-
rektorice in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.
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Rg-30892

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02064 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa WEALL, ingenering, d.o.o.,
Slovenske Konjice, sedež: Liptovska 28,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/03085/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5528003
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vertnik Ivan, Slovenske

Konjice, Liptovska 28, vstop 12. 6. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2752 Litje jekla; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro 74.12 opravlja družba vse de-
javnosti, razen revizijske.

Rg-30893

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00073 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO,
d.o.o., sedež: Zdraviliška c. 4, Laško, pod
vložno št. 1/00096/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jurak Cvetka, razrešena 10. 11.
1994; direktor Matek Roman, Zidani most
29d, imenovan 10. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-30894

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01118 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTEINER, trgovina, zasto-
panje, posredovanje in storitve, d.o.o.,
Prebold 118, Prebold, sedež: Prebold 118,
Prebold, pod vložno št. 1/01329/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo firme, sedeža in tipa zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5347947
Firma: ŠTEINER, trgovina, zastopa-

nje, posvetovanje in storitve, d.o.o., Skozi
Gaj 19, Prebold

Sedež: Prebold, Skozi Gaj 19
Osnovni kapital: 1,793.000 SIT
Ustanovitelja: Šteiner-Cilenšek Andreja

in Šteiner Slavko, oba iz Šempetra v Savinj-
ski dolini, Doberteša vas 167, vstopila 9. 1.
1990, vložila po 896.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slav-
ko Šteiner, razrešen 4. 10. 1994 kot družbe-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30895

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00759 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa konfekcija Mont Kozje,
p.o., Kozje 8, Kozje, sedež: Kozje 8, Koz-
je, pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, zastopnika in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, osnovni kapital, ustano-
vitelje družbe in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5036402
Firma:  KONFEKCIJA  MONT  KO-

ZJE, d.d.
Skrajšana firma: MONT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 263,914.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
26,391.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 26,391.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
52,783.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 52,783.000 SIT, in delav-
ci na podlagi notranjega odkupa, vložili
105,566.000 SIT – vstopili 20. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pla-
ninc Jože, Kozje 132, razrešen 19. 12. 1994,
kot v.d. direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Simonič Vlado,
Frece Janez, Koštomaj Angela, Ljubi Mar-
jan, Božičnik Ksenija in Kunst Mirko, vsto-
pili 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP-108/273-ST z
dne 9. 5. 1995.

Rg-30896

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00745 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINSKA INDUSTRIJA
VRANSKO, d.o.o., Vransko, sedež: Vran-
sko 57, Vransko, pod vložno št. 1/00626/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice latninskega preoblikovanja, us-

kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, osnovnega kapitala
in družbenikov, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, razrešitev zastopnika in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5110564
Firma: KIV KOVINSKA INDUSTRI-

JA VRANSKO, d.d.
Skrajšana firma: KIV, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 65,140.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 6,514.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil
6,514.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 13,028.000 SIT, delavci na podlagi
interne razdelitve, vložili 13,028.000 SIT,
delavci na podlagi notranjega odkupa, vlo-
žili 21,537.000 SIT, in Sklad RS za razvoj –
za program notranjega odkupa, vložil
4,519.000 SIT – vstopili 23. 5. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Hernavs Mariji, ki je bila razrešena 23. 5.
1995 kot samostojna komercialistka v zuna-
njetrgovinskem prometu.

Člani nadzornega sveta: Drča Janko,
Cugmas Velimir in Remic Marjan, vstopili
23. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00306/00746 – 1995/DD z dne 20. 7. 1995.

Rg-30898

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01867 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMAR, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Celje, Črtomirova
7a, sedež: Črtomirova 7a, Celje, pod vlož-
no št. 1/05728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
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Matična št.: 5781612
Firma: PRIMAR, proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,571.500 SIT
Ustanovitelj: Privšek Peter, Celje, Črto-

mirova 7a, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,571.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30899

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01489 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VASLE, podjetje za pro-
izvodnjo in montažo lesenih izdelkov ter
posredovanje in trgovino, d.o.o., Prebold,
sedež: Matke 9, Prebold, pod vložno št.
1/05524/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5765676
Osnovni kapital: 1,866.500 SIT
Ustanovitelj: Vasle Dimitrij, Prebold,

Matke 9, vstop 29. 4. 1993, vložek
1,866.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1995: 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; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, po-
vezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 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; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-31010

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01788 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa JOMESA, trgovina, zastopstva
in proizvodnja, d.o.o., Šempeter, sedež:
Šempeter 91g, Šempeter, pod vložno št.
1/04010/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5602114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vdovič Sašo, Šempeter

91g, vstop 16. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31012

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01713 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa GOMARK, podjetje za trgovi-
no, predelavo in intelektualne storitve,
d.o.o., Prekopa 10b, Vransko, sedež: Pre-
kopa 10b, Vransko, pod vložno št.
1/06249/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5831580
Osnovni kapital. 1,594.191 SIT
Ustanovitelj: Gosak Ljubomir, Vransko,

Prekopa 10b, vstop 28. 3. 1993, vložek
1,594.191 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih 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; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na n 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; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-31013

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00821 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa  NTT-PROTEC,  podjetje  za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Socka 62,
Nova cerkev, sedež: Socka 42, Nova cer-
kev, pod vložno št. 1/04974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi, povečanje osnovnega
kapitala družbe in spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. z dne 18. 4. 1994 s temile
podatki:

Matična št.: 5696267
Osnovni kapital: 210.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Drago, Nova cer-

kev, Socka 62, vstop 30. 11. 1992, vložek
210.00 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pripojitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo SKYTECH, trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Nova cerkev, Socka 35a,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 18.
4. 1994.

Rg-31014

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01923 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROTOVNIK, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Vitanje, Vitanje
117, sedež: Vitanje 117, Vitanje, pod vlož-
no št. 1/05489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev splošnih aktov z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5843588
Osnovni kapital: 1,740.852 SIT
Ustanovitelj: Rotovnik Alojz, Vitanje

160, vstop 4. 2. 1993, vložek 1,740.852 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31015

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02208 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa CEVOS, d.o.o., trgovina, sto-
ritve, Planina pri Sevnici št. 12, sedež:
Planina pri Sevnici 12, Planina pri Sevni-
ci, pod vložno št. 1/05175/00 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 firme in sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5695406
Firma: CEVOS, trgovina in storitve,

d.o.o., Repno 5, Šentjur

Skrajšana firma: CEVOS, d.o.o., Repno
5, Šentjur

Sedež: Šentjur, Repno 5
Osnovni kapital: 1,503.960 SIT
Ustanovitelj: Selič Karl, Šentjur, Repno

5, vstop 25. 11. 1992, vložek 1,503.960 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogranja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in opreme v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5131 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; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina

na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-31017

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02816 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa OPTIMA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Celje, sedež: Ašker-
čeva 2, Celje, pod vložno št. 1/02643/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika, firme, sedeža, os-
novnega kapitala, zatopnika in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5494656
Firma:  OPTIMA,  trgovska  družba,

d.o.o.
Skrajšana firma: OPTIMA, d.o.o.
Sedež: Celje, Prijateljeva 13
Osnovni kapital: 1,507.451 SIT
Ustanovitelji: Mužar Terezija in Temnik

Stanislav, izstopila 29. 12. 1993; Vrečko
Frančiška, Celje, Prijateljeva 13, vstopila
29. 12. 1993, vložila 1,507.451 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mužar Terezija in namestnik di-
rektorice Temnik Stanislav, razrešena
29. 12. 1993; direktorica Vrečko Frančiška,
imenovana 29. 12. 1993, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodkinja.

Dejavnost se spremeni in razširi, da se
odslej glasi: opravljanje blagovnega prome-
ta na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga
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in storitev; komercialni posli pri uresniče-
vanju prometa blaga in storitev; komisijski
posli v prometu blaga; menjalniški posli;
poslovne storitve; gostinstvo; turistične sto-
ritve; storitve reklame in ekonomska propa-
ganda; kooperacijska proizvodnja zgotov-
ljenih tekstilnih, lesenih, usnjenih, elektro-
tehničnih, elektronskih in akustičnih izdel-
kov z delom in sredstvi občanov;
proizvodnja zgotovljenih tekstilnih izdel-
kov; proizvodnja električnih in elektronskih
strojev in aparatov; proizvodnja končnih le-
snih izdelkov; kovinska in predelovalna de-
javnost; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu.

Rg-31020

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00452 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa S.T.G., proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Šlandrov trg 5, Žalec,
sedež: Šlandrov trg 5, Žalec, pod vložno
št. 1/02554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 31. 5. 1995
s temile podatki:

Matična št.: 5472814
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4511 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 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; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
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

rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-31022

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01480 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa JELENOV GREBEN, pro-
izvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Sopote
17, Podčetrtek, sedež: Sopote 17, Podče-
trtek, pod vložno št. 1/01778/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbenika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5397596
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ježovnik Borut, vstopil

7. 4. 1990, in Ježovnik Asunta, vstopila
21. 4. 1990, oba iz Podčetrtka, Sopote 17,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradištvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutinskega mesa;
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; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1953 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1954 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska 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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
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tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-31024

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01473 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIK, mednarodno trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, sedež:
Trnovlje 241c, Celje, pod vložno št.
1/01768/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme in sedeža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5370507
Firma: MIK, mednarodno trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MIK, d.o.o.
Sedež: Celje, Trnovlje, Gaji 42
Osnovni kapital: 1,696.400 SIT
Ustanovitelj: Pliberšek Franci, Celje, Tr-

novlje, Gaji 42, vstop 28. 2. 1990, vložek
1,696.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 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; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2417 Proizvodnja sin-
tetičnega kavčuka v primarni obliki; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 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;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobonov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-

darskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
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vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo 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 debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi 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 mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-31025

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00886 z dne 3. 11. 1995 pri sub-

jektu vpisa Cestno podjetje Celje, d.d., Ce-
lje, sedež: Lava 42, Celje, pod vložno št.
1/03062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Firma: CP Cestno podjetje Celje, d.d.,

Celje
Skrajšana firma: CP Celje, d.d., Celje
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Sprememba statuta z dne 25. 10. 1995.

Rg-31026

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02474 z dne 7. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MILES, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Griže, Migojnice 81d, sedež:
Migojnice 81d, Griže, pod vložno št.
1/01311/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5405815
Osnovni kapital: 1,828.341 SIT
Ustanovitelji: Goršek Martin ml., Gor-

šek Martin in Goršek Rozalija, vstopili
15. 12. 1989, ter Goršek Boštjan, vstopil
19. 5. 1994, vsi iz Griž, Migojnice 81d,
vložili po 457.085,25 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi in spreme-
ni, tako da se sedaj glasi: proizvodnja ga-
lanterije iz lesa in plute; izdelava in popra-
vilo lesenih predmetov; trgovina na debelo
in drobno živilskih in neživilskih proizvo-
dov vseh trgovskih strok; posredniški, za-
stopniški, agencijski, komisijski, komer-
cialni in špediterski posli v prometu blaga
in storitev; knjigovodske storitve; zbiranje
in primarna obdelava industrijskih odpad-
kov; proizvodnja električnih in elektron-
skih strojev in naprav; proizvodnja strojev
in naprav; servis: popravilo in vzdrževanje
strojev in naprav, električnih in elektron-
skih strojev in naprav, gospodinjskih stro-
jev in naprav ter avdio in video naprav;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
kovinsko predelovalna dejavnost; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
gostinske storitve prehrane; druge gostin-
ske storitve; turistična agencija; prevoz bla-
ga in potnikov v cestnem prometu; prede-
lava plastičnih mas.

Rg-31027

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01029 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EUROTRADE HV, podjet-
je za opravljanje intelektualnih storitev,
d.o.o., Celje, Mariborska cesta 1c, sedež:
Mariborska cesta 1c, Celje, pod vložno št.
1/01224/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe ter spre-
membo pri družbenici in pri zastopnici s
temile podatki:

Matična št.: 5406242
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Habjan Bojana oziroma

od 20. 4. 1994 Veber-Habjan Bojana, Celje,
Trubarjeva 9, vložek 1,504.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Habjan Bojana oziroma od 20. 4.
1994 Veber-Habjan Bojana, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-31028

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/0113 z dne 20. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSTRO, trgovina in storitve,
d.o.o., Slance 4, Teharje, sedež: Slance 4,
Teharje, pod vložno št. 1/03380/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o. ter spremembo firme in tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5559618
Firma: OSTRO – ROM IN KLANJ-

ŠEK, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: OSTRO – ROM IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Rom Jurij, Štore, Ogrevc

4, in Klanjšek Alojz, Šentjur, Pešnica 49,
izstopila in ponovno vstopila 20. 4. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rom
Jurij in Klanjšek Alojz, razrešena 20. 4.
1994 kot direktorja in imenovana za druž-
benika, ki zastopata družbo brez omejitev.

Rg-31033

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02168 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOPREVOZ BORUT
FIJAVŽ SINTIM, d.o.o., podjetje za špe-
dicijo, mednarode prevoze, trgovino in
zastopanje, Stranice, sedež: Bukovlje 1,
Stranice, pod vložno št. 1/03590/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5568331
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fijavž Borut in Fijavž An-

dreja, oba iz Stranic, Bukovlje 1, vstopila
21. 11. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-31034

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01472 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LUKA, podjetje za eko-
nomske, organizacijske in tehnološke sto-
ritve, d.o.o., Vransko, Prapreče 4, sedež:
Prapreče 4, Vransko, pod vložno št.
1/01405/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me ter povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5567050
Firma: LUKA, ekonomske, organiza-

cijske in tehnološke storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LUKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Ludvik, Vransko,

Prapreče 4, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31035

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01504 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TOS CELJE, d.o.o., trgovi-
na in inženiring, Ul. XIV. divizije 14, Ce-
lje, sedež: Ulica XIV. divizije 14, Celje,
pod vložno št. 1/03188/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5533457
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Sodin Julijana in Naraks

Alenka, obe iz Celja, Plečnikova 7a, vstopi-
li 5. 11. 1991, vložili po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-31036

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01505 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TONIDA – trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ul. 29. novembra 1, Celje,
sedež: Ul. 29. novembra 2, Celje, pod vlož-
no št. 1/02149/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo družbenika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5422833
Osnovni kapital: 1,511.640 SIT
Ustanovitelja: Toman Danijela, vstopila

23. 8. 1990, vložila 1,025.000 SIT, in To-
man Anton, vstopil 22. 4. 1994, vložil
486.640 SIT, oba iz Teharij, Bukovžlak 55,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5133

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-31037

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02265 z dne 7. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa HOTKO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Vojnik, Vinterjeva 2a, sedež: Vin-
terjeva 2a, Vojnik, pod vložno št.
1/02063/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5409586
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Hotko Olga, Vojnik,

Vinterjeva ul. 2a, vstop 17. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok; nakup in prodaja rabljenih mo-
tornih vozil in rezervnih delov; posredniški,
zastopniški, komisijski, komercialni, agen-
cijski, konsignacijski, špediterski, leasing,
akviziterski in skladiščni posli na področju
prometa blaga in storitev; servis: popravilo
in vzdrževanje motornih vozil; oddajanje v
najem vozil brez voznika: rent-a-car; go-
stinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve; prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu.

Rg-31038

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00882 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOS, podjetje za trgovino
z motornimi vozili, deli in priborom, za-
stopanje ter izvoz in uvoz, d.o.o., Ločica
2b, Polzela, sedež: Ločica 2b, Polzela, pod
vložno št. 1/01620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
zastopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362652
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kos Margareta, Polzela,

Ločica 2b, vstop 18. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Milan, razrešen 28. 5. 1994; di-

rektorica Kos Margareta, imenovana 28. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: ekonomsko organizacijske
in tehnološke storitve; prevoz blaga v cest-
nem prometu; špedicijske storitve; gostin-
ske storitve prehrane; prirejanje sejmov in
razstav; popravilo in vzdrževanje cestnih
motornih vozil.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi izdelki po nomenklaturi trgovskih
strok; zastopniške in posredniške storitve v
prometu blaga in storitev; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; druge gostinske storitve; ekonom-
sko organizacijske in tehnološke storitve;
prevoz blaga v cestnem prometu; špedicij-
ske storitve; gostinske storitve prehrane; pri-
rejanje sejmov in razstav; popravilo in vzdr-
ževanje cestnih motornih vozil.

Rg-31040

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01016 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MIXLES, proizvodnja sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Tabor, Miklavž
12, sedež: Miklavž 12, Tabor, pod vložno
št. 1/05478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe ter spremembo firme
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5753163
Firma: MIXLES, proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIXLES, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,424.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Matjaž, Tabor,

Miklavž 12, in Miklavc Ivan, Tabor, Pon-
dor 9b, vstopila 15. 3. 1993, vložila po
1,212.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost družbe se razširi za: organizi-
ranje in izvajanje rekreacije in športa.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; kmetij-
ska proizvodnja (poljedelstvo in živinoreja,
lastna in v kooperaciji); projektiranje in ure-
janje okolice; storitve gostinstva in turizma;
promet z nepremičninami; storitve v goz-
darstvu (pogozdovanje); proizvodnja alko-
holnih in brezalkoholnih pijač; konzervira-
nje sadja in zelenjave; obrtne storitve in
popravila v sodelovanju z delom in sredstvi
kooperantov; izdelava in popravilo lesenih
izdelkov; odkup okroglega lesa, žaganega
lesa in plošč; trgovinske storitve – agencij-
ske, posredniške, zastopniške storitve, sto-
ritve reklame in ekonomske propagande;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; prevoz blaga v mednarodnem cestnem
prometu; organiziranje in izvajanje rekrea-
cije in športa.

Rg-31042

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03684 z dne 23. 10. 1995 pod št.
vložka 1/06430/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz TS Ljubljana, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, sedeža in zastopnika ter spremembo
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ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748534
Firma: ZDOVC, podjetje za gostinstvo,

turizem in trgovino, d.o.o., Slovenske Ko-
njice

Skrajšana firma: ZDOVC, d.o.o., Slo-
venske Konjice

Skrajšana firma: ZDOVC, d.o.o., Slo-
venske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenske Konjice, Stari trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdovc Jure, Ljubljana, Lin-

hartova 34, vstop 29. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
polnik Marjan, razrešen 25. 10. 1994 kot
namestnik direktorja; Obersnel Zdravko,
Maribor, Cankarjeva 15, imenovan 25. 10.
1994 za nemestnika direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na 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; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Temeljnem sodišču v Ljubljani s
firmo: ZDOVC – podjetje za gostinstvo, tu-
rizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, pod vl.
št. 1/20288/00.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti razen revizijske.

Rg-31044

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01791 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRANATUS, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Križevec 5, Stra-
nice, sedež: Križevec 5, Stranice, pod vlož-
no št. 1/04115/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo ustano-
vitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5647517
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Tabaković Lidija, izstop

25. 4. 1994; Tabaković Hasan, Stranice, Kri-
ževec 5, vstop 25. 4. 1994, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tabaković Lidija, razrešena 25. 4.
1994; direktor Tabaković Hasan, imenovan
25. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31045

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02282 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VIRI, podjetje za finančne, tehnične,
poslovne storitve in trgovino, d.o.o., De-
lavska c. 10, Slov. Konjice, sedež: Delav-
ska c. 10, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev organiziranosti z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5336953
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bezenšek Rihard, Slivnica,

Ulica Milice Vovk 55, vstop 22. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31049

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01114 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SATMA, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Planina pri Sevni-
ci, sedež: Prapretno 17, Planina pri Sev-
nici, pod vložno št. 1/04214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5734959
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Ustanovitelja: Sehur Ivan, izstop 20. 4.

1994; Sehur Milan, Planina pri Sevnici, Pra-
pretno 17, vstop 20. 4. 1994, vložek
1,910.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31051

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02224 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIME, trgovsko, storitveno in
transportno podjetje, d.o.o., Šoštanj, Pre-
šernov trg 12, sedež: Prešernov trg 12,
Šoštanj, pod vložno št. 1/04186/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5627966
Osnovni kapital: 1,510.337 SIT
Ustanovitelj: Krneža Vojko, Šoštanj,

Prešernov trg 12, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,510.337 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31055

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00799 z dne 8. 11. 1995 pod št.
vložka 1/06434/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915104
Firma: BARVNI PROFI, podjetje za

trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: BARVNI PROFI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenske Konjice, Mestni

trg 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Geiger Brigette in Geiger

Gottfried Michael, oba iz Gradca (Graz),
Schillerplatz 6, vstopila 30. 8. 1995, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Reiter Lidija, Maribor, Vojašniška
ul. 8, in direktorica Geiger Brigette, ki za-
stopata družbo brez omejitev, imenovani
30. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 71302 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Rg-31056

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00966 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa METAL TRADE, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Polzela, Breg
43a, sedež: Breg 43a, Polzela, pod vložno
št. 1/04276/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5627524
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Kolšek Zdenka, Polzela

101, in Kolšek Boštjan, Polzela 101a, vsto-
pila 15. 3. 1992, vložila po 804.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31059

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02107 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa JOPLES, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Podvolovljek, Podvolovljek
13, sedež: Podvolovljek 13, Luče ob Savi-
nji, pod vložno št. 1/05534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5761549
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Plesnik Jože, Ljubno ob Sa-

vinji, Cesta v Rastke 14, vstop 16. 4. 1993,
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vložek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31060

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01039 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa VESELINOV, gradbeno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Žalec, sedež: Vrb-
je 100c, Žalec, pod vložno št. 1/05200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5716411
Osnovni kapital: 1,863.231 SIT
Ustanovitelj: Veselinov Malin, Žalec,

Vrbje 100c, vstop 24. 12. 1992, vložek
1,863.231 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31061

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02051 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DROBEŽ, trgovina, export,
import, d.o.o., Tabor, sedež: Pondor 7,
Tabor, pod vložno št. 1/05789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o. ter spremembo družbene po-
godbe, firme in skrajšane firme, družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Firma: DROBEŽ & DROBEŽ, trgovi-
na, export, import, d.n.o.

Skrajšana firma: DROBEŽ & DRO-
BEŽ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Drobež Rantschigei Ma-
teja, izstopila in ponovno vstopila 25. 4.
1994, in Drobež Viktor, vstopil 25. 4. 1994,
oba iz Tabora, Pondor 7, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dro-
bež Rantschigei Mateja, razrešena 25. 4.
1994 kot direktorica in imenovana za druž-
benico, in družbenik Drobež Viktor, imeno-
van 25. 4. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Rg-31062

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01569 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa WALNER, transport in sto-
ritve, d.o.o., Vodruž 1a, Šentjur, sedež:
Vodruž 1a, Šentjur, pod vložno št.
1/04246/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. ter spre-
membo firme, družbenikov in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5658519
Firma: VALNER IN VALNER, trans-

port in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VALNER IN VAL-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Valner Stanislav, izstopil

in ponovno vstopil 21. 4. 1994, in Valner
Stanislava, vstopila 21. 4. 1994, oba iz Šent-
jurja, Vodruž 1a, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Val-
ner Stanislav, razrešen 21. 4. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, in druž-
benica Valner Stanislava, imenovana 21. 4.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-31063

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02145 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TOMITRADE, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Bezina 9, Slo-
venske Konjice, sedež: Bezina 9, Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/05099/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5705592
Osnovni kapital: 1,500.325 SIT
Ustanovitelj: Tominšek Jože, Slovenske

Konjice, Bezina 9, vstop 7. 9. 1992, vložek
1,500.325 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31064

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02106 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PODGORŠEK, podjetje za
trgovino v zunanjem in notranjem pro-
metu, d.o.o., Topolšica, Topolšica 200f,
sedež: Topolšica 200f, Topolšica, pod vlož-
no št. 1/03243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skrajša-
ne firme in sedeža družbe, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5564107
Firma: Avto shop PODGORŠEK, pod-

jetje za trgovino v zunanjem in notra-
njem prometu, d.o.o.

Skrajšana firma: Avto shop POD-
GORŠEK, d.o.o.

Sedež: Šoštanj, Cesta talcev 3
Osnovni kapital: 1,880.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Marjan, Topol-

šica 200f, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31065

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01884 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GESS, gradbene, elektro in
strojne storitve, d.o.o., Lovra Kuharja 2,
Velenje, sedež: Lovra Kuharja 2, Velenje,
pod vložno št. 1/02054/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5410100
Osnovni kapital: 1,529.500 SIT
Ustanovitelj: Kukovič Boris, Velenje,

Foitova 2, vstop 21. 5. 1990, vložek
1,529.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31066

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02291 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRO – FRIGO, inže-
niring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.,
Laško, sedež: Strmca št. 16, Laško, pod
vložno št. 1/02043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5405521
Osnovni kapital: 1,791.655 SIT
Ustanovitelj: Remškar Janez, Laško,

Strmca 16, vstop 7. 8. 1990, vložek
1,791.655 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31068

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02315 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŽIVA, mednarodno pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Ulica 29. novembra 16, sedež: Ulica
29. novembra 16, Celje, pod vložno št.
1/03493/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5560411
Firma: ŽIVA, mednarodna proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIVA, d.o.o.
Sedež: Celje, Sernečeva 10
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Cvetko Andrej, Celje, Ce-

lovška ulica 11, vložil 754.800 SIT, in Tam-
še Boris, Celje, Cesta na Dobrovo 100, vlo-
žil 753.200 SIT – vstopila 29. 1. 1992, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-31069

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02407 z dne 5. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa S-METAL, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in zunanjo trgovino,
d.o.o., Rogaška Slatina, Celjska cesta 61,
sedež: Celjska cesta 61, Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/05180/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovne-
ga vložka s temile podatki:

Matična št.: 5713072
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelja: Kamenšek Silva, vstopila

20. 1. 1993, in Kamenšek Dragotin, vstopil
13. 5. 1994, oba iz Rogaške Slatine, Celjska
cesta 61, vložila po 950.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-31070

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01162 z dne 5. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa LIBER, založništvo, propagan-
da, d.o.o., Celje, Bratov Vošnjakov 5, se-
dež: Bratov Vošnjakov 5, Celje, pod vlož-
no št. 1/05117/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
ter spremembo firme, družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5732026
Firma: LIBER – PERDAN IN DRUGI,

založništvo, propaganda, d.n.o.
Skrajšana firma: LIBER – PERDAN IN

DRUGI, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Perdan Aleksander, Ljub-

ljana, Ulica Vide Pregarčeve 10, izstopil in
ponovno vstopil 20. 4. 1994, in Perdan-Oce-
pek Manica, Celje, Bratov Vošnjakov 5,
vstopila 20. 4. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Per-
dan Aleksander, razrešen 20. 4. 1994 kot
direktor in imenovan za družbenika, in
družbenica Perdan-Ocepek Manica, ime-
novana 20. 4. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.
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Rg-31077

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01155 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KORG, transport in trgo-
vina, d.o.o., Planinska vas 45, Planina pri
Sevnici, sedež: Planinska vas 45, Planina
pri Sevnici,  pod vložno št. 1/05188/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5790204
Osnovni kapital: 3,340.000 SIT
Ustanovitelja: Koželj Rafael in Koželj

Greta, oba iz Planine pri Sevnici, Planin-
ska vas 45, vstopila 23. 2. 1993, vložila po
1,670.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-31079

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01158 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HERBI, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Lipje 5, Velenje, pod vložno št. 1/04852/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5705169
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žerdoner Herman, Velenje,

Lipje 5, vstop 10. 7. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31081

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01050 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROMING, projektiranje,
inženiring, nadzor, izvajanje konstrukcij,
trgovina, svetovanje, izvedeništvo in ce-
nilstvo, d.o.o., Celje, Škapinova 2, sedež:
Škapinova 2, Celje, pod vložno št.
1/03798/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5630860
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Kneževič Mišo in Klanč-

nik Tomaž, oba iz Celja, Škapinova 2, vsto-
pila 12. 12. 1991, vložila po 755.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31082

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01509 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KAL, gostinske, turistične
poslovne in kulturno umetniške storitve
ter trgovina, d.o.o., Partizanska 3, Celje,
sedež: Partizanska 3, Celje, pod vložno št.
1/04489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5649129
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Kumer Alfonz, Celje, Par-

tizanska 3, vstop 1. 9. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-31084

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02213 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MOSKK, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Nova cerkev
127, Nova Cerkev, sedež: Nova cerkev
127, Nova cerkev, pod vložno št.
1/04827/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5684587
Firma: MOSKK, krovstvo, kleparstvo

in veletrgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MOSKK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Ošlak Marjan, Nova cer-

kev 127, vstop 6. 11. 1992, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31086

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01098 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IZOTERM, izolacije, trgo-
vina, servis, d.o.o., Predel, sedež: Predel
8, Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/04468/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe in z novimi vložki s temi-
le podatki:

Matična št.: 5694663
Osnovni kapital: 1,718.442 SIT
Ustanovitelj: Sevšek Milan, Šmarje pri

Jelšah, Predel 8, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,718.442 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31087

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01115 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FIRABA, knjigovodski ser-
vis, Gorica pri Slivnici, Javorje 15a,
d.o.o., sedež: Javorje 15a, Gorica pri Sliv-
nici, pod vložno št. 1/03830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5600138
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Artnak Branka, Gorica

pri Slivnici, Javorje 15a, vstop 15. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi na: trgovino na drob-
no in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; zastopniške, posred-

niške in komisijske posle v prometu blaga
in storitev.

Dejavnost se odslej glasi: računovodske
storitve in svetovanje; finančne storitve in
svetovanje; poslovno administrativne stori-
tve; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; trgovina
na drobno in debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok; pre-
voz blaga v cestnem prometu; zastopniški,
posredniški in komisijski posli v prometu
blaga in storitev.

Rg-31088

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01334 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MATHIAS, podjetje za tr-
govino, zastopanje in storitveno dejav-
nost, d.o.o., Teharje 17, Teharje, sedež:
Teharje 17, Teharje, pod vložno št.
1/04979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe in z novimi vložki s temi-
le podatki:

Matična št.: 5704723
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Matjaž, Teharje 17,

vstop 4. 9. 1992, vložek 1,530.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-31089

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03559 z dne 20. 11. 1995 pod št.
vložka 1/06437/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5868556
Firma: NEFRODIAL, nefrološka in

dializna dejavnost, d.o.o., Cesta na Roglo
15, Zreče

Skrajšana firma: NEFRODIAL, d.o.o.,
Zreče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zreče, Cesta na Roglo 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DIAM, trgovsko in pro-

izvodno podjetje medicinske opreme, d.o.o.,
Zreče, Cesta na Roglo 17, vstop 15. 9. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Moljk Gabrijela, Zreče, Šarhova
21, imenovana 15. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1995: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost.

LJUBLJANA

Rg-33630

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11166 z dne 1. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MCAT, d.o.o., podjetje za
trgovino, prevoz in storitve za male živa-
li, Ljubljana, Bežigrad 19, sedež: Beži-
grad 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/23854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
skrajšano firmo s temile podatki:
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Matična št.: 5769388
Skrajšana firma: MCAT, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,808.198 SIT
Ustanovitelja: Novak Matej, Ljubljana,

Jamova 68 in Primožič Anton, Ljubljana,
Puhova 12, oba vstopila 20. 4. 1993, vložila
po 904.099 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-33632

Okrožno sodišče v Ljubjani je s sklepom
Srg št. 94/11218 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa VBG COMMERCE, podjetje za
trgovino, turizem, gostinstvo, storitve in
razvoj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Žaucer-
jeva 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/12904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5523648
Osnovni kapital: 2,332.000 SIT
Ustanovitelj: Žakelj Viktor, Žiri, Dobra-

čevska ulica 45, vstop 30. 7. 1991, vložek
2,332.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33636

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11227 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SOVA, družba za ekonom-
ske, organizacijske in knjigovodske stori-
tve, d.o.o., sedež: Trubarjeva 9, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02314/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, sedeža, ustanoviteljev,
deležev in firme s temile podatki:

Matična št.: 5290236
Skrajšana firma: SOVA, d.o.o., Ljub-

ljana, Trebinjska 7
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 7
Osnovni kapital: 4,047.000 SIT
Ustanovitelja: Slivnik Stanislava, Ljub-

ljana, Njegoševa cesta 17 in Okorn Tomaž,
Ljubljana, Knezov Štradon 13, oba vstopila
18. 9. 1989, vložila po 2,023.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Muster Blanka,
izstop 20. 5. 1994 in Jakšič Videa, izstop
20. 5. 1994.

Rg-33635

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11233 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa NA HRIBU, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Polhov Gradec 25, Polhov
Gradec, sedež: Polhov Gradec 25, Polhov
Gradec, pod vložno št. 1/21572/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5717361
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelja: Kozjek Ivanka, vstop 8.

12. 1992 in Kozjek Ciril, vstop 6. 5. 1994,
oba iz Polhovega Gradca, Polhov Gradec
25, vložila po 770.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kozjek Ciril, imenovan 6. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33638

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11306 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DIGIT, trgovsko-proizvod-
no podjetje, import-export, d.o.o., Ljub-
ljana, Hošiminhova 5, sedež: Hošiminho-
va 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/09442/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo naslova ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5427550
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Miklič Ivan, Ljubljana,

Vojkova cesta 77 in Torič Mate, Mengeš,
Glavarjeva 13, oba vstopila 23. 8. 1990,
vložila po 752.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-33640

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11500 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KARTPLAST, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Šmarska cesta 34, Škofljica, sedež: Šmar-
ska cesta 34, Škofljica, pod vložno št.
1/17699/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5622743
Firma: ROBIKUM, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Šmarska cesta 34, Škofljica

Skrajšana firma: ROBIKUM, d.o.o.,
Škofljica

Osnovni kapital: 1,709.000 SIT
Ustanovitelja: Toni Robert in Toni Jože,

oba iz Škofljice, Šmarska c. 34, vstopila
6. 4. 1992, vložila po 854.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-33641

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11515 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GAB-ing, podjetje za grad-
njo, inženiring in trgovino, C. na Brdo 27,
Ljubljana, d.o.o., sedež: C. na Brdo 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12772/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5499267
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gabor Janez, Ljubljana, C.

na Brdo 27, vstop 18. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Podjetje razširja dejavnost na: gostinske
storitve.

Dejavnost podjetja je odslej: inženiring:
izvjanje inženiringa s področja gradbeniš-
tva, urejanje prostora in stavbnih zemljišč,
gradnja namenskih objektov, gradnja objek-
tov (visoke in nizke gradnje, rekonstrukcije
in popravila), zaključna dela v gradbeništvu
z vsemi instalacijami, izvajanje strokovne-
ga nadzora nad gradnjo, zastopanje, izvaja-
nje na področju gradbenega marketinga,
opravljanje posredniških storitev na področ-
ju gradbeništva, prodaja in posredovanje pri
kupoprodaji objektov; ekonomsko svetova-
nje; trgovina na veliko z gradbenim mate-
rialom; gostinske storitve.

Rg-33642

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11523 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GS Stickerei, podjetje za
proizvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o.,
Litija, Ljubljanska c. 8, sedež: Ljubljan-
ska c. 18, Litija, pod vložno št. 1/21738/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5725895
Osnovni kapital: 1,525.666 SIT
Ustanovitelj: Stumpp Siegfried, Alb-

stadt-Margrethaus, Hugo-Bertsch-Strasse
23, vstop 1. 1. 1993, vložek 1,525.666 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Weiss Renata, imenovana 18. 5. 1994,
Ljubljana, Gotska ulica 9, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Stumpp Siegfried,
imenovan 18. 5. 1994; direktor Strašek Mar-
tin, razrešen 18. 5. 1994.

Rg-33644

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11533 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MIGRA, d.o.o., Stahovica,
sedež: Stahovica 1, Stahovica, pod vložno
št. 1/04771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5331340
Firma:  MIGRA,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Stahovica
Skrajšana firma: MIGRA, d.o.o., Sta-

hovica
Osnovni kapital: 2,076.515 SIT
Ustanovitelji: Gradišek Janez in Gradi-

šek Mira, oba vstopila 5. 2. 1990, vložila po
1,028.257 SIT ter Gradišek Primož in Gra-
dišek Petra, oba vstopila 18. 2. 1994, vloži-
la po 10.000 SIT; vsi iz Stahovice, Spodnje
Stranje 17 e, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-33647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11547 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RABBIT’S TRANSPORT,
podjetje za prevoz, izdelavo izdelkov, po-
sredovanje, zastopstvo in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Podpeč 39, Podpeč, pod vlož-
no št. 1/04314/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5339537
Firma: RABBIT’S TRANSPORT, pod-

jetje za prevoz, izdelavo izdelkov, posre-
dovanje, zastopstvo in gostinstvo, d.o.o.,
Podpeč

Sedež: Preserje, Podpeč 75 b
Osnovni kapital: 2,158.274 SIT
Ustanovitelji: Zajec Karmen in Zajec To-

maž, oba iz Logatca, Martinj Hrib 11, vsto-
pila 22. 1. 1990, vložila po 1,079.137 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Tomaž, razrešen 27. 5. 1994
in imenovan za zastopnika, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.
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Rg-33648

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11548 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LAK, trgovina, proizvod-
nja, izvoz-uvoz, d.o.o., Vrhovci, sedež: Ce-
sta XVII št. 7, Vrhovci, pod vložno št.
1/08119/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5393604
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelja: Bergant Jana in Bergant

Rajko, oba  Vrhovci, Cesta XVII št. 7, vsto-
pila 25. 6. 1990, vložila po 772.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33649

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11564 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa NAPA, d.o.o., podjetje za
prostorski inženiring in trgovino, sedež:
Groharjeva 20, Kamnik, pod vložno št.
1/22560/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754186
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Dovč Janez, Kamnik, Gro-

harjeva 20 in Matko Franc, Celje, Pod ko-
stanji 2, oba vstopila 9. 4. 1993, vložila po
753.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33650

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11567 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa REMARK, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Novinarska 1/a,
sedež: Novinarska 1/a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5497523
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mikeln Renata, Ljublja-

na, Novinarska 1/a, vstop 28. 2. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Predmet poslovanja družbe se razširi z
opravljanjem naslednje dejavnosti: go-
stinstvo.

Predmet poslovanja družbe z omejeno
odgovornostjo je: trgovina z neživilskim
blagom na drobno; trgovina z neživilskim
blagom na debelo; komisijski posli v  bla-
govnem prometu; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi proizvodi; zaključna de-
la v gradbeništvu; projektiranje in vzdrže-
vanje računalniške opreme; prevoz v cest-
nem pormetu; špediterske storitve; go-
stinstvo.

Rg-33654

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16666 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa UNIVERZUM, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Gornji log 6,
Kamnik, pod vložno št. 1/04185/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5326079
Firma: UNIVERZUM, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: UNIVERZUM, d.o.o.,

Kamnik
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelja: Stele Tone, izstop 22. 12.

1994; Ravnikar Karel, Kamnik, Gornji log
6, vstop 4. 12. 1989, vložek 841.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Andrejašič Bog-
dan, izstop 22. 12. 1994; Andrejašič Janez,
izstop 22. 12. 1994; Gorše Alojz, Škofljica,
Vrečarjeva 29, vstop 22. 12. 1994, vložek
841.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Andrejašič Janez, razrešen 22. 12.
1994; direktor Ravnikar Karel, imenovan
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-33987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18569 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TECPOINT, podjetje za po-
sredovanje v gospodarskih in trgovinskih
poslih, uvoz-izvoz, d.o.o., Kisovec, Rudar-
ska cesta 17, sedež: Rudarska cesta 17,
Kisovec, pod vložno št. 1/23148/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo ustano-
viteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5790247
Osnovni kapital: 1,594.889,50 SIT
Ustanovitelji: Tatarovac Enis, Zagorje

ob Savi, Polje 17, vstop 19. 4. 1993, vlo-
žek 526.313,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brvar Tadej, Kisovec, Rudarska
c. 17, vstop 28. 12. 1994, vložek
526.313,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kurent Karel, Zagorje ob Savi, C. zma-
ge 20, vstop 28. 12. 1994, vložek

206.262,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kurent Danica, Zagorje ob Savi, C. zma-
ge 20, vstop 28. 12. 1994, vložek 336.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurent Karel, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33990

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18581 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SELDA, podjetje za pro-
izvodnjo in trženje kovinskih in plastič-
nih izdelkov, d.o.o., Notranje Gorice, Ma-
vserjeva c. 90, sedež: Mavserjeva cesta
90, Notranje Gorice, pod vložno št.
1/09724/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5437644
Osnovni kapital: 9,208.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Nuša, Notranje Go-

rice, Mavserjeva c. 90, vstop 12. 11. 1990,
vložek 2,569.045 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Selda Kunststoff-Plastik-produk-
tions und Handelsges. m.b.H., Ferlach, Au-
strija, Otrusa 5, vstop 12. 11. 1990, vložek
6,638.955 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33997

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17781 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MABI, consalting, inženi-
ring, projektiranje, zunanje trgovinsko
poslovanje in zastopstva, trgovina, pro-
izvodnja in servis, d.o.o., Zlatek 57, Ljub-
ljana, sedež: Zlatek 57, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07468/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanovitelja, osnovnega kapitala in deleža
s temile podatki:

Matična št.: 5498937
Firma: MABI, inženiring, projektira-

nje, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MABI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kržišnik Bitežnik Majda,

vstop 5. 6. 1990; Bitežnik Jožef, vstop 5. 6.
1990 in Bitežnik Gregor, vstop 21. 12. 1994,
vsi iz Ljubljane, Zlatek 57, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-33999

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18597 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PAPIGAL, proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Begunje 25, sedež: Begunje
25, Begunje, pod vložno št. 1/04293/00 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.: 5337534
Osnovni kapital: 1,675.070 SIT
Ustanovitelja: Krajc Franc, Cerknica,

Dolenja vas 12 c in Jakopin Peter, Grahovo,
Grahovo 83 b, oba vstopila 27. 12. 1989,
vložila po 837.535 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezange-
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ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiska-
nje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 25120 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za  poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36210
Kovanje kovancev in medalj; 36220 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36300
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-
izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5160 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52310 Dejavnost lekarn; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-

rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55120 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60100 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 60300 Cevovodni trans-
port; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 74110 Pravno sveto-
vanje; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74200 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnični preizkusi
in analize; 74400 Ekonomska propaganda;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9000 Storitve javne hi-
giene.

Rg-34001

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18631 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa STR ROT, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Cerknica, sedež: Tabor 5, Cerknica, pod
vložno št. 1/16988/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5628431
Osnovni kapital: 1,703.884 SIT
Ustanovitelja: Rot Feliks, Cerknica, Ta-

bor 5, vstop 5. 4. 1992, vložek 1,693.884
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SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rot Darin-
ka, Cerknica, Tabor 5, vstop 21. 12. 1993,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
31300 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 31400 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 31610 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Prizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-34008

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03476 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR-KONSUM,
trgovina, proizvodnja, skladiščenje, po-
slovne storitve, d.d., sedež: Dunajska 107,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22232/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preob-
likovanje iz d.d. v d.o.o., uskladitev dejav-
nosti in izvolitev nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5730325
Firma: MERCATOR-KONSUM, trgo-

vina, proizvodnja, skladiščenje, poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MERCATOR-KON-
SUM, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 15. 3.
1993, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lahajner Branko, Ljubljana, Agro-
kombinatska 13 c, razrešen 31. 5. 1995 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev razen za naslednje posle: pri-
dobitev, odtujitev in obremenitev nepremič-
nin; ustanavljanje in ukinjanje družb in po-
družnic doma in v tujini; investicije, proda-
jo in nakup osnovnih sredstev, ki v poslov-
nem letu presegajo zneske, določene v
vsakokratnem veljavnem gospodarskem na-
črtu koncerna; nakup ali prodaja patentov,
blagovnih znamk, najetje in dajanje kredi-
tov ter poroštev, če ti posli niso bili predvi-

deni v letnem planu družbe ali niso v zvezi
z dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinja-
nje bančnih povezav, za katere mora prido-
biti soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Sotelšek Andrej,
Zule Mitja in Ivanjšek Irena, vsi vstopili 31.
5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1996: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opremo 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 debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-34009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03912 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Kmetijska zadruga Dom-
žale, z.o.o., sedež: Zg. Jarše, Industrijska
c. 15, Radomlje, pod vložno št. 1/01432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1996: 014
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo
brez veterinarskih storitev; 151 Proizvodnja,
predelava in konzerviranje mesa in proizvod-
nja mesnih izdelkov; 153 Predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 155 Predelava mle-
ka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561
Mlinarstvo; 157 Proizvodnja krmil za pre-
hrano živali; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravilo izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 852 Veterinarstvo.
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Rg-34012

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/0592 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  OGUSSA  LJUBLJANA,
podjetje za promet z žlahtnimi kovinami
in dentalnimi proizvodi, d.o.o., Šišenska
4, Ljubljana, sedež: Šišenska 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 0637/95 – spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5782899
Firma: OEGUSSA LJUBLJANA, Pod-

jetje za promet z žlahtnimi kovinami in
dentalnimi proizvodi, d.o.o., Šišenska 4,
Ljubljana

Skrajšana firma: OEGUSSA LJUBLJA-
NA, d.o.o.

Rg-34013

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02994 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SMART, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Njegoševa 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22538/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5783933
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 45
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-34014

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02993 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SMART-COM, družba za
proizvodnjo in prodajo informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Njegoševa 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03580/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5315727
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 45
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje.

Rg-34015

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18425 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GOZDAR, podjetje za goz-
darstvo, d.o.o., Stara pot 8, Logatec, se-
dež: Stara pot 8, Logatec, pod vložno št.
1/11623/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5475872
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Gosar Venčeslav, Loga-

tec, Stara pot 8, vstop 18. 1. 1991, vložek
624.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gosar Tomaž, Logatec, Stara pot 8, vstop
5. 12. 1994, vložek 933.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Razširijo se dosedanje dejavnosti tako,
da so odslej: gozdarstvo; gozdarske stori-
tve; žaganje in skobljanje lesa; cestni tovor-
ni prevoz; trgovina na debelo z lesom; trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom in
lesom; zemeljska dela in miniranje.

Rg-34016

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00065 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZLACER, d.o.o., trgovsko
in storitveno podjetje, Rodičeva 15, Ljub-
ljana, sedež: Rodičeva 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10164/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, ustanovitelja, osnovne-
ga kapitala, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5459508
Firma: BS MARKET, trgovina, d.o.o.,

Ljubljana, Vojkova cesta 71
Skrajšana firma: BS MARKET, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vojkova cesta 71
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cerkovnik Zlatko, izstop

8. 1. 1996; Štojs Mitja, Ljubljana, Bilečan-
ska ulica 2, vstop 8. 1. 1996, vložek
1,140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Libič Irsana, Ljubljana, Selanov trg 7, vstop
8. 1. 1996, vložek 360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerkovnik Zlatko, razrešen 8. 1.
1996; direktor Štojs Mitja, imenovan 8. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-

li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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 opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
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govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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 zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje.

Rg-34021

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04075 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BANKA SOCIETE GE-
NERALE LJUBLJANA, d.d., sedež: Trg
Republike 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/25305/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996:
65121 Dejavnost bank.

Rg-34022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00030 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOBUSNA POSTAJA
LJUBLJANA, storitve v cestnem prome-
tu, d.d., Ljubljana, Trg OF 4, sedež: Trg
OF 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/01676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5107776
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kotar Marjan, Ljubljana  Moste, Rus-
janov trg 3, razrešen 19. 12. 1995 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Plankar Anton,
Vidmar Ivan, Domitrovič Jože, Lampret Ci-
ril, Jakofčič Marinka in Čerkič Dragica, vsi
izstopili 19. 12. 1995; Domitrovič Jože, Ječ-
nik Marijan, Vidmar Ivan, Žmavc Suzana,
Matjaž Romana in Podlogar Boštjan, vsi
vstopili 19. 12. 1995.

Rg-34023

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17314 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ARHEDA-ROGAČ & osta-
li, svetovanje, projektiranje, inženiring,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska 45 c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenika, uskladitev dejavnosti
in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5542545
Firma: ARHEDA – PAVŠEK & CE-

RAR, svetovanje, projektiranje, inženi-
ring, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ARHEDA – PAVŠEK
& CERAR, d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Pod bresti 40
Ustanovitelja: Pavšek Zora, Ljubljana,

Pod bresti 40, vstop 3. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Cerar Milan, Ljubljana, Ve-
rovškova 44 b, vstop 28. 12. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Rogač Hedvika, izstop
28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Rogač Hedvika, razrešena 28. 12.
1994; družbenik Cerar Milan, imenovan
28. 12. 1994, družbo zastopa kot poslovodja
z omejitvami: pridobitev, odtujitev in obre-
menitev nepremičnin, kapitalska udeležba v
drugih družbah, kooperacijski in drugi traj-
ni posli, ki trajajo dlje kot eno leto, najema-
nje kreditov in dajanje poroštev, če znesek
presega 10.000 DEM v tolarski protivred-
nosti na dan sklenitve posla, v soglasju z
Zoro Pavšek.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;

73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34024

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19879 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa NETING, trgovina, uvoz,
izvoz, d.o.o., sedež: Naklo 20, Logatec, pod
vložno št. 1/07847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev ter zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5393400
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Srakar Neva, 1. 10. 1994;

Srakar Matjaž, Logatec, Naklo 20, vstop
1. 10. 1994, vložek 1,580.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Srakar Matjaž, imenovan 1. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Rg-34026

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19706 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa STAŠPI, podjetje za pro-
izvodnjo kovinskih in elektro izdelkov, in-
ženiring, trgovina in poslovne storitve,
d.o.o., Ježa 50, Črnuče, sedež: Ježa 50,
Črnuče, pod vložno št. 1/18671/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854717
Osnovni kapital: 1,928.000 SIT
Ustanovitelj: Špindler Stanislav, Črnu-

če, Ježa 50, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,928.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvo-
dnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje.

Rg-34027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05157 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ART FOTO, d.o.o., foto-
grafija in marketing, Ljubljana, Pleter-
šnikova 18, sedež: Pleteršnikova 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev in raz-
širitev dejavnosti, spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5749239
Firma: ART FOTO, d.o.o., fotografija

in marketing, Ljubljana, Vurnikova 9
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Sedež: Ljubljana, Vurnikova 9
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-34030

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17784 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KGB, d.o.o., Brezovica, tr-
govina, uvoz-izvoz, zastopstvo in konsig-
nacija, špedicija, servis, varovanje, pre-
voz, računovodska..., Podsvetija 34, Bre-
zovica, sedež: Podsvetija 34, Brezovica,
pod vložno št. 1/22804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v k.d., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917611
Firma: BOGDAN & KGB, trgovina,

uvoz-izvoz, zastopstvo in konsignacija,
špedicija, servis, varovanje, prevoz, ra-
čunovodska dela, posredovanje, k.d., Bre-
zovica, Podsvetija 34

Skrajšana firma: BOGDAN & KGB,
d.o.o., Brezovica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Bogdan Gorazd, Brezovi-

ca, Podsvetija 34, vstop 29. 3. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Bogdan Karmen, Brezo-
vica, Podsvetija 34, vstop 29. 3. 1993, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogdan Gorazd, razrešen 29. 12. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot komplementar–vodja
poslov.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-

ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji 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; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje.

Rg-34036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17009 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MINOLTA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ptujska 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo za-
stopnika, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5475716
Firma: MINOLTA, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 30,809.000 SIT
Ustanovitelj: Minolta Austria, GES.

M.B.H., Dunaj, Amalienstrasse 59, vstop
20. 2. 1991, vložek 30,809.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Javornik Jože, Ljubljana, Pleteršnikova
19, razrešen 23. 12. 1994 in imenovan za
prokurista; direktor Wedl Dominik, razre-
šen 23. 12. 1994; direktor Hrnjak Miodrag,
Wien, Avstrija, Ungargasse 52-3-9, imeno-
van 23. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 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; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in

naprav, razen op.; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-34037

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13272 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CAR – LINE AMBROŽ,
servisno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ra-
domlje, Prešernova 12, sedež:  Prešerno-
va 12, Radomlje, pod vložno št. 1/18148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5612357
Osnovni kapital: 6,547.000 SIT
Ustanoviteljica: Ambrož Marčun Lidija,

Radomlje, Prešernova 12, vstop 1. 4. 1992,
vložek 6,547.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34042

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09069 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa EMR, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Homec, VII. ulica
24, Radomlje, pod vložno št. 1/05730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, dejavno-
sti in osnovnega kapitala ter skrajšano fir-
mo s temile podatki:

Matična št.: 5356113
Firma: EMR, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Homec, VII. ulica 24, Ra-
domlje

Skrajšana firma: EMR, d.o.o., Radomlje
Osnovni kapital: 1,503.500 SIT
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Ustanovitelja: Rojc Franc st., izstop
20. 5. 1994; Rojc Franc ml., Radomlje, Ho-
mec, VII. ulica 25, vstop 21. 2. 1990, vlo-
žek 751.750 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rojc Olga, Radomlje, Homec, VII. ulica
24, vstop 20. 5. 1994, vložek 751.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Črtajo ne naslednje dejavnosti: trgovina
na drobno s kovinskim in elektrotehničnim
blagom; trgovina na veliko s kovinskim in
elektrotehničnim blagom.

Dejavnost družbe se razširi z: elektroin-
štalacije; druge obrtne storitve; osebne sto-
ritve in storitve gospodinjstvom; trgovina
na debelo z vsemi vrstami živilskih in neži-
vilskih proizvodov; trgovina na drobno z
vsemi vrstami živilskih in neživilskih pro-
izvodov; posli zunanjetrgovinskega prome-
ta: uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov vseh trgovinskih strok; zastopanje
tujih podjetij.

Dejavnost družbe je: proizvodnja elek-
tričnih strojev in naprav; proizvodnja elek-
tronske in telekomunikacijske opreme; po-
pravila in vzdrževanje električnih strojev in
ostalih električnih aparatov in opreme; elek-
troinštalacije; druge obrtne storitve; osebne
storitve in storitve gospodinjstvom; trgovi-
na na debelo z vsemi vrstami živilskih in
neživilskih izdelkov; trgovina na drobno z
vsemi vrstami živilskih in neživilskih izdel-
kov; posli zunjanjetrgovinskega prometa:
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih izdel-
kov vseh trgovinskih strok, zastopanje tujih
podjetij.

Rg-34043

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04130 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KMEČKI GLAS, časopi-
sno založniška družba, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Železna c. 14, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01169/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev, spremembo pooblastil zastopnika,
spremembo članov nadzornega sveta in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5033314
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 8. 3. 1995; PDU Pulsar,
Ljubljana, Dalmatinova 2, vstop 8. 3. 1995,
vložek 14,680.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolničar Boris, Ljubljana, Vogelna
10, razrešen 29. 7. 1995 in ponovno imeno-
van za direktorja z omejitvami, da nadzorni
svet daje soglasje k naslednjim poslom:
obremenitvi nepremičnega premoženja
družbe; enkratnemu najemanju posojila, ki
presega 20,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Finc Ana, iz-
stop 28. 7. 1995 in ponovno vstopila 28. 7.
1995, kot predsednica nadzornega sveta;
Jerše Borut, izstop 28. 7. 1995 in ponovno
vstopil 28. 7. 1995; Borštnar Jože, vstop 28.
7. 1995; Tominc Stane, vstop 28. 7. 1995;
Pance Emilija, vstop 28. 7. 1995; Pucelj
Arandjelovič Marinka, vstop 28. 7. 1995;
Matjašec Brane, izstop 28. 7. 1995.

Rg-34044

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03992 z dne 15. 2. 1996 pri

subjektu vpisa RESISTEC, podjetje za
proizvodnjo uporov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5673003
Ustanovitelj: Prelec Anton, izstop 11. 7.

1995; M. Krah Elektrotechische Fabrik
G.m.b.H. & Co KG, D-5982 Drolshagen,
Nemčija, Maerkische Strasse 4, vstop 29. 9.
1992, vložek 26,049.191 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18575 z dne 5. 2. 1995 pri
subjektu vpisa AGENCIJA APOLON, tu-
ristično-gostinsko podjetje, d.o.o., Huba-
dova 8, Ljubljana, sedež: Hubadova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15974/00 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.: 5593034
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mikulaš Branimir, Ljublja-

na, Ul. Koroškega bataljona 1, vstop 10. 1.
1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-34052

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19863 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa EUROSPORT TRADE, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šaranovičeva 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5672236
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Zonta Petra in Zonta Ed-

vin, oba iz Kopra – Pobegi, Cesta 1. istrske
brigade 51, vstopila 6. 10. 1992, vložila po
300.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Sojer Damjan, Ljubljana, Rožna dolina, ce-
sta IX/53, vstop 6. 10. 1992, vložek 300.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Solkan
Marjan, Ljubljana, Trg Oktobrske revoluci-
je 17, vstop 6. 10. 1992, vložek 300.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strniša
Marjan, Ljubljana, Ravbarjeva 9, vstop 6.
10. 1992, vložek 300.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34054

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18355 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SIDRO, d.o.o., Ljubljana,
svetovanje s področja ekonomike, orga-

nizacije, informatike in kadrov, Novo Po-
lje c. VII/23, sedež: Novo Polje c. VII/23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02749/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5307376
Firma: SIDRO, svetovanje s področja

informatike, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanovitelj: Habjan Slavko, Ljubljana,

Novo Polje c. VII/23, vstop 31. 10. 1989,
vložek 1,502.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rigler Metodij, Klemenčič Alen-
ka, Cvetko Darinka in Šifrer Andrej, vsi
izstopili 27. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-34055

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18509 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENICUM, podjetje
za organizacijo in izvedbo koncertov in
snemanj, d.o.o., Dergomaška 45, Ljublja-
na, sedež: Dergomaška 45, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22046/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5729955
Firma: SLOVENICUM, podjetje za or-

ganizacijo in izvedbo koncertov in sne-
manj, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lajovic Uroš, Ljubljana,

Dergomaška 45, vstop 31. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-34056

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15472 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SIGMA TRADE, podjetje
za trgovino, zunanjo trgovino, proizvod-
njo, svetovanje in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska ulica 183, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22434/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5873070
Osnovni kapital: 1,820.900 SIT
Ustanovitelji: Perenič Marko, Ljubljana,

Velnarjeva ul. 4, vstop 9. 4. 1993, vložek
1,820.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
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izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 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; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijskla 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-34058

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16538 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOTAR, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ziherlova 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo zastopnika,
družbenika, povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344549
Osnovni kapital: 1,716.000 SIT
Ustanovitelj: Kotar Stane, izstop 14. 12.

1994; Kotar Robert, Ljubljana, Zoisova 2,
vstop 19. 12. 1989, vložek 1,716.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotar Stane, razrešen 14. 12. 1994;
direktor Kotar Robert, imenovan 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 159
Proizvodnja pijač; 192 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 205 Proizvodnja drugih lesenih iz-
delkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 287 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov; 300 Proizvodnja pi-
sarniških strojev in računalnikov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 323 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snjemanje in
predvajanje zvoka in slike; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 334 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 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; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 642 Tele-
komunikacije; 6420 Telekomunikacije; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Rg-34060

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07640 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INHOF, trgovsko, pro-

izvodno in zastopniško podjetje, d.o.o.,
Bežigrad 13, Ljubljana, sedež: Bežigrad
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/12133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5486343
Firma: INHOF, družba za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,621.000 SIT
Ustanoviteljica: Inhof Tatjana, Trzin,

Kidričeva 65, vstop 28. 12. 1990, vložek
1,621.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08218 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa UNISOFT, podjetje za raz-
voj, izdelavo in prodajo računalniške,
strojne in programske opreme, d.o.o.,
Ljubljana, Martinčeva 38, sedež: Martin-
čeva 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/04380/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala, spremembo zastopnika,
uskladitev dejavnosti in skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5326672
Firma: UNISOFT, Podjetje za razvoj,

izdelavo in prodajo računalniške opreme,
d.o.o., Ljubljana, Martinčeva 38

Skrajšana firma: UNISOFT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,617.000 SIT
Ustanovitelja: Čarman Peter, Ljubljana,

Martinčeva ulica 38, vstop 10. 1. 1990, vlo-
žek 824.670 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žerovnik Bojan, Ljubljana, Ulica bratov
Babnik 7, vstop 5. 5. 1994, vložek 792.330
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žerovnik Bojan, imenovan 5. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34066

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18546 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LESART, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Stara Cerkev, sedež: Go-
renje 88, Stara Cerkev, pod vložno št.
1/23279/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5793882
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Artnak Marjan, Stara

Cerkev, Gorenje 88, vstop 10. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Rg-34067

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17366 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SANI, Ljubljana – trgov-
sko in posredniško podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Olge Mohorjeve 11, sedež: Olge
Mohorjeve 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/05308/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d. in spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5873983
Firma: SANI VARACHA & CO, k.d.,

trgovsko in posredniško podjetje, Ljub-
ljana, Olge Mohorjeve 11

Skrajšana firma: SANI VARACHA &
CO, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Varacha Tamara, Ljublja-

na, Olge Mohorjeve 11, vstop 15. 2. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Velik Ferdinand, Ce-
lovec, Richard Wagnerstrasse 9/I, vstop
20. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-34070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05692 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CODA TRADE, trgovsko
podjetje za zastopanje tujih in domačih
firm, svetovanje, uvoz-izvoz, d.o.o., Stre-
liška 32, Ljubljana, sedež: Streliška 32,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08498/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, deležev in družbenika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5419794
Ustanovitelj: Dular Aleksandra, Ljublja-

na, Pod kostanji 56, vstop 27. 9. 1990, vlo-
žek 1,500.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dular Janez, izstop 31. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dular Janez, razrešen 1. 12. 1995;
zastopnica Dular Aleksandra, razrešena
1. 12. 1995 in ponovno imenovana za za-
stopnico, ki zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34071

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15475 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EPSILON, podjetje za tr-
govino, zunanjo trgovino, proizvodnjo,
svetovanje in gostinstvo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska ulica 183, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22605/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti in spremembo naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5817650
Osnovni kapital: 1,756.300 SIT
Ustanovitelja: Boc Vincenc in Boc Ivan-

ka Metka, oba iz Ljubljane, Velnarjeva ul.
6, vstopila 9. 4. 1993, vložila po 878.150
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Boc Ivanka Metka, razrešena
16. 11. 1994 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 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.; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 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; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-34072

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18550 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SFIRATOP, d.o.o., podjet-
je za finančno svetovanje, storitve in tr-
govino, Hladilniška pot 18b, Ljubljana-
Polje, sedež: Hladilniška pot 18b, Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/15091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555795
Osnovni kapital: 1,595.000 SIT
Ustanoviteljica: Pene Sergeja, Ljublja-

na-Polje, Hladilniška 18b, vstop 27. 12.
1991, vložek 1,595.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 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 živali; 013 Poljedelstvo, pove-
zano z živinorejo - mešano kmetijstvo; 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo - meša-
no kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko
pridelavo in živinorejo brez veterinarskih
storitev; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 015 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo in
gozdarske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 050 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 0501 Ribištvo;
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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
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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 nespeicalizi-
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; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 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 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); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 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 širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 744 Ekonomska propagan-
da; 7440 Ekonomska propaganda; 745 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-

sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-34073

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00068 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATINO POSLOVNI
SISTEM, družba za trgovino in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, Celovška 50, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be ETC d.o.o., spremembo družbenikov, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5860130
Firma: MERCATINO POSLOVNI SI-

STEM, družba za trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 50

Skrajšana firma: MERCATINO PO-
SLOVNI SISTEM d.o.o.

Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjup Aleksandra, izstop

19. 12. 1995; Ferlinc Igor, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 8, vstop 19. 12. 1995; Upimo
Group, d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg 13,
vstop 25. 8. 1995, vložek 15,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34075

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05982 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PORSCHE-INTER AUTO,
d.o.o., trgovina na debelo in drobno, Ljub-
ljana, sedež: Einspielerjeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5758980
Firma: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.,

trgovina na debelo in drobno, Ljubljana
Skrajšana firma: PORSCHE SLOVE-

NIJA, d.o.o.

Rg-34080

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15107 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa REMIH, podjetje za grad-
beno ključavničarstvo, d.o.o., Gorenje, se-
dež: Gorenje 72, Stara Cerkev, pod vlož-
no št. 1/08960/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431956
Firma: REMIH & REMIH, podjetje za

gradbeno ključavničarstvo, d.n.o., Gore-
nje 72, Stara cerkev

Skrajšana firma: REMIH & REMIH,
d.n.o., Gorenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Remih Irena in Remih Du-
šan, oba iz Stare Cerkve, Gorenje 72, vsto-
pila 21. 9. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela.
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Rg-34081

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15153 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PROM, računalništvo in
elektronika, d.o.o., Kočevje, sedež: Ko-
lodvorska ul. 2, Kočevje, pod vložno št.
1/21777/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev KOSS d.o.o. Kočevje, spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5734274
Firma: PROM, računalništvo, elektro-

nika in poslovne storitve, d.o.o., Kočevje,
Kolodvorska c. 2

Osnovni kapital: 2,805.290 SIT
Ustanovitelja: Cetinski Andrej, Kočev-

je, Brestova pot 3 in Staniša Jože, Kočevje,
Trg zbora odposlancev 49, oba vstopila
1. 3. 1993, vložila po 1,402.645 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-34082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18473 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MEDVED, gostinsko in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Tacenska 169,
Šmartno, sedež: Tacenska 169, Šmartno,
pod vložno št. 1/14146/00 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.: 5662842
Osnovni kapital: 2,022.500 SIT
Ustanovitelja: Medved Štefan in Medved

Ljubica, oba iz Šmartnega, Pot na Goro 7,
vstopila 18. 11. 1991, vložila po 1,011.250
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 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; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-34083

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16707 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAGO, družba za monta-
žo in servisiranje telekomunikacijskih na-
prav, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, sedež:
Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/03558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, družbenikov in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313333
Firma: MAGO, d.o.o., Podjetje za sto-

ritve in trgovino v telekomunikacijah in
energetiki

Osnovni kapital: 3,668.660 SIT
Ustanovitelja: Jeličič Goran, Ljubljana,

Reboljeva 15, vstop 18. 12. 1989, vložek
3,435.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeličič Mario, Ljubljana, Reboljeva 15,
vstop 21. 12. 1994, vložek 233.660 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 6420 Tele-
komunikacije.

Rg-34085

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18468 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KASKADA, podjetje za
svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 7, sedež: Dunajska 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5769272
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Modrijančič Branko, razrešen 30. 10.
1994; direktor Koderman Andrej, Ljublja-
na, Dunajska 425, imenovan 30. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34086

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18457 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa HERA 2000, podjetje za
marketing, propagando, trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Trbovlje, sedež: Trg Fran-
ca Fakina 2, Trbovlje, pod vložno št.
1/18921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644909
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Ribič Tatjana, Trbovlje,

Trg revolucije 22, vstop 5. 3. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-34088

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18525 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTERMED, svetovanje in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ma-
sarykova 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/03889/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo sedeža in firme ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315816
Firma: INTERMED, svetovanje in tr-

govina, d.o.o., Ane Ziherlove 8, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Ane Ziherlove 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Turin-Rettich Barbara,

Ljubljana, Ane Ziherlove 8, vstop 7. 12.
1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Turin Gregor, Ljubljana, Ane Zi-
herlove 8, vstop 7. 12. 1989, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Rg-34091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18511 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ART GRUDEN, servis za
popravilo kmetijske mehanizacije in tr-
govina z reprodukcijskim materialom ter
stroji za kmetijstvo, d.o.o., sedež: Lapor-
je 14, Turjak, pod vožno št. 1/07479/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5386861
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Gruden Štefan, Turjak, La-

porje 14, vstop 13. 7. 1990, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34095

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18521 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KRAJAN, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Kavadarska 21,
sedež: Kavadarska 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21737/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5742781
Osnovni kapital: 1,852.000 SIT
Ustanoviteljica: Paščinski Olga, Ljublja-

na Šentvid, Dvor 25, vstop 15. 3. 1994,
vložek 1,852.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34097

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18520 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ADUT-FTP, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 43, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5486645
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fileš Nives, Škofljica,

Lavrica 57, vstop 1. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34101

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00444 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26793/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5919185
Firma: P 3 Z, poslovne storitve, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: P 3 Z, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Bežigrad 15
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Zakeršnik Franc, Ljublja-

na, Hudovernikova 11, vstop 18. 1. 1995,
vložek 825.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Potočnik Franc, Ljubljana, Linharto-
va 5, vstop 18. 1. 1995, vložek 825.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Potočnik Franc, imenovan 18. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Zakeršnik Franc, imenovan 18. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Potočnik Nina, Ljubljana, Linhartova 5,
imenovana 18. 1. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-34102

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00475 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AUTODELTA, trgovsko-
proizvodno podjetje export-import, mar-
keting, zastopanje, kooperacija in eko-
nomski inženiring, d.o.o., Mencingerjeva
7, Ljubljana, sedež: Mencingerjeva 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09745/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, uskladitev dejavnosti in
družbene pogodbe ter spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5436362
Firma:  AUTODELTA,  trgovsko-pro-

izvodno podjetje export-import, marke-
ting, zastopanje in ekonomski inženiring,
d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Osnovni kapital: 35,474.339 SIT
Ustanovitelja: Pirkmajer Milko, Ljubljana,

Linhartova 1, vstop 1. 10. 1990, vložek
16,531.679,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vodopija Janez, Ljubljana, Rožna dolina c.
III/13, vstop 11. 5. 1994, vložek 16,531.679,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 242 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 244 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin in peparatov; 245 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov; 247 Proizvodnja umetnih vlaken;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav; 311 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 315 Proizvodnja druge električne
opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 323 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 332 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen,
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina 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; 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; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-34107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01221 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MERITUR, turistična
agencija, d.o.o., Ljubljana, Bičevje 1, se-
dež: Bičevje 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/03505/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža družbe ter
spremembo priimka ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5308151
Firma: GALAXIA, alternativa – tera-

pije, razgovori, tečaji, d.o.o., Ljubljana,
Bičevje 1/I

Skrajšana firma: GALAXIA, d.o.o., Lju-
bljana

Sedež: Ljubljana, Bičevje 1/I
Ustanoviteljica: Lebe Janja, Log pri Bre-

zovici, Hercegovska 4, vstop 30. 10. 1989,
vložek 1,527.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01571 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STRIXTEHNIKUM, druž-
ba za izobraževanje, razvoj in projekti-
ranje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jakčeva 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18878/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5653274
Firma: STRIX INŽENIRING, družba

za izobraževanje, razvoj in projektiranje
in inženiring, d.o.o., Jamnikarjeva 1,
Ljubljana

Skrajšana firma: STRIX INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 1
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Bordon Milan, Ljubljana,

Jakčeva 5, vstop 9. 4. 1992, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bordon Ci-
rila, Ljubljana, Jakčeva 5, vstop 25. 5. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Germ Marko, Ljubljana Polje, Sne-
berska 116, vstop 25. 5. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Švigelj Janez, Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 101, vstop 25. 5. 1995, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Švigelj Janez, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Bordon Cirila, imenovana 25. 5. 1995; di-
rektor Bordon Milan, razrešen 25. 5. 1995
in imenovan za prokurista; prokurist Germ
Marko, imenovan 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 281 Proizvodnja kovinskih

konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 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.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 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; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 741 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 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; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-34109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01634 z dne 29. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TOPTIM, gradbeništvo, fi-
nance, trgovina, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana, sedež: Tbilisijska 81, Ljublja-

na, pod vložno št. 1/22033/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5742137
Firma:  GRADBENA  DRUŽBA  VIČ,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GDV, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Klančar Leopold, izstop

2. 4. 1995; Završnik-Obermajer Marjana,
izstop 22. 3. 1995; Obermajer Janez, Ljub-
ljana, Splitska 10, vstop 22. 3. 1995, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klančar Leopold, razrešen 11. 5. 1995;
direktor Obermajer Janez, imenovan 22. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Završnik-Obermajer Marjana, imeno-
vana 11. 5. 1995.

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 4010 Proizvodnja
in distribucija elektrike; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 452 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-34111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01734 z dne 24. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa VEP, d.o.o., Ljubljana, pro-
izvodnja, prodaja in nakup, sedež: Ker-
maunerjeva 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/17001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo in uskladitev dejavno-
sti, spremembo firme, sedeža, ustanovitelja
zastopnika in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5604940
Firma: JANKOVIČ & CO, storitve in

svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: JANKOVIČ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 85
Ustanoviteljici: Jankovič Nina in Gori-

čar Ljudmila, obe iz Ljubljane, Močnikova
10, vstopili 31. 3. 1995, vložili po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem; Premužič Evelina, izstop
31. 3. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Premužič Evelina, razrešena 31. 3.
1995; zastopnik Premužič Vladimir, rezre-
šen 31. 3. 1995; družbenica Jankovič Nina,
imenovana 31. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Goričar Ljudmila,
imenovana 31. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 221 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-34114

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02179 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27071/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5897769
Firma: DISCOVERY, gostinstvo, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dob, Ljubljanska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Boh Miro, Ljubljana,

Jarška 71, vstop 18. 4. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ficko Jo-
žef, Ljubljana, Beblerjev trg 11, vstop 18. 4.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ficko Jožef, imenovan 18. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-34115

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02186 z dne 28. 10. 1995
pod št. vložka 1/26926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5899095
Firma: PROMOS PLUS, d.o.o., podjet-

je za zunanjo in notranjo trgovino
Skrajšana firma: PROMOS PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Železna c. 16
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelj: Promos Holding A.G. Zü-

rich, Zürich, Kappelergasse 14, vstop 3. 4.
1995, vložek 8,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosi Marcel, dipl. oec., Ljubljana,
Ul. Gubčeve brigade 80, imenovan 3. 4.
1995, ustanovitelj daje direktorju družbe so-
glasje za opravljanje naslednjih poslov ozi-
roma pravnih dejanj o: ustanavljanju novih
družb ali predstavništev v tuzemstvu ali v
inozemstvu; podelitvi prokure ali imenova-
nju vodilnih delavcev družbe na področju
finančnega, komercialnega in pravnega po-
slovanja družbe; nakupu, prodaji ali obre-
menitvi nepremičnin ali premičnin večje
vrednosti; najemanju in dajanju kreditov,
dajanju garancij, poroštev ali drugih obli-
kah zadolževanja družbe, pri katerih vred-
nost obveznosti v SIT presega devizno pro-
tivrednost 100.000 DEM ali kumulativno
zadolžitev protivrednosti 500.000 DEM ali
če trajanje prevzete finančne zadolžitve tra-
ja dalj kot 12 mesecev; sklenitvi pogodb,
katerih vrednost v SIT presega devizno pro-
tivrednost DEM 1,000.000 SIT; večjih or-
ganizacijskih spremembah v družbi; kriteri-
jih in merilih za nagrajevanje delavcev; dru-
gih zadevah, za katere nadzorni svet tako
odloči. Ustanovitelj lahko zgoraj navedene
zneske s svojim sklepom poveča.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Tr-
govina 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; nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko 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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
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cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-34116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02282 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa USNJE PLAST, proizvod-
nja in trgovina na debelo in drobno, p.o.,
Ljubljana, Komenskega 22, sedež: Ko-
menskega 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/02205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5034906
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Knap Violeta, razrešena 12. 4.
1995; direktorica Gradišar Mojca, Ljublja-
na, Ulica sester Malavašičevih 8, imenova-
na 12. 4. 1995, je pooblaščena za sklepanje
pogodb in opravljanje drugih pravnih dejanj
v okviru dejavnosti podjetja – neomejeno,
razen sklepanja poslov, ki se nanašajo na:
sklepanje pogodb, ki se nanašajo na investi-
cije v osnovna sredstva in sredstva skupne
porabe; odprodajo ali drugačno odtujitev os-
novnih sredstev ali sredstev skupne porabe;
angažiranje sredstev rezervnega sklada, ra-
zen za začasno posojilo iz tega sklada za
izplačilo osebnih dohodkov. V navedenih
primerih potrebuje direktorica sklep delav-
skega sveta.

Rg-34117

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02319 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LOGINA LAGERSOFT,
proizvodnja, trgovina in storitve Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Stegne 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09756/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5417104
Ustanovitelji: Štrucl Damjan, Ljubljana,

Vodnikova 250, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,609.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Širca Damjan, Ljubljana, Gotska 9, vstop
15. 12. 1989, vložek 1,609.875 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Posega Aleš, Ljub-
ljana, Celovška cesta 161, vstop 27. 3. 1995,
vložek 1,073.250 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nik Širca Damjan, razrešen 27. 3. 1995 in
imenovan ponovno za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnik direk-
torja; družbenik Štrucl Damjan, razrešen
27. 3. 1995; direktor Posega Aleš, imenovan
27. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34119

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02355 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27180/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5899362
Firma: POINT – R, proizvodnja, trže-

nje, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POINT – R, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Rigler France, Velike
Lašče, Rašica 86, vstop 30. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rigler France, imenovan 30. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 192 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267
Obdelava naravnega kamna; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna meha-
nična dela; Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 342 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic;
343 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3662 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 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; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 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 opremo 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, 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;
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; 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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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 nespeicaliziranih 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; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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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; Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 651 Denarno posredništvo; 6521
Finančni zakup (leasing); Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti
v finančnem posredništvu, razen zavaroval-
ništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 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; 9272 Druge dejavno-

sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
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; 93031 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34120

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02379 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SKB-Nepremičnine & Lea-
sing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
cesta 54, Ljubljana, pod vložno št.
1/0368/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5426863
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gerbec Franci, razrešen 24. 4. 1995;
direktor Sok Marko Jožef, Ljubljana, Tbili-
sijska ul. 34, imenovan 24. 4. 1995, posle
prodaje in nakupa nepremičnin, katerih po-
godbena vrednost presega 500.000 DEM v
tolarski protivrednosti in leasing posle, ka-
terih pogodbena vrednost presega 500.000
DEM v tolarskih protivrednosti lahko skle-
pa le po predhodnem pismenem soglasju
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 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; 7122 Dajanje vod-
nih 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.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-34121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02593 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RAVBAR, trgovina, po-
sredništvo, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci c.
V/8, sedež: Vrhovci c. V/8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08034/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, družbenikov in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5887666
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tavčar Edvin, Dutovlje,

Dutovlje 47, vstop 15. 5. 1990, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kadunc Peter, izstop 8. 5. 1995; Črnivec
Bojan, Ljubljana-Šentvid, Zvezda 20, vstop

15. 5. 1990, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čelofiga Daniel, izstop
8. 5. 1995; Mazgon Matej, Domžale, Mur-
nova 17, vstop 8. 5. 1995, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995: 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 525 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 6023 Drug ko-
penski 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;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo 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; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
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; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska
propaganda; 7440 Ekonomska propaganda;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
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Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-34125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03128 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26969/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5908574
Firma: LULLI, podjetje za trgovino in

zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LULLI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Vilhar Petra, Ljubljana,

Linhartova 7, vstop 18. 4. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Paoletti Edda, Gorizia, Via Bellini 4, vstop
18. 4. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Vilhar Janez, Ljubljana, Linhartova
7, imenovan 18. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Vilhar Petra, ime-
novana 18. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Paoletti Edda, imeno-
vana 18. 4. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev kot pomočnica direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995:
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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;
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; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5273 Popravilo ur, nakita; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34127

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03159 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27284/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5908655
Firma:  SATIS,  trgovina,  gostinstvo,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SATIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Prusnik Urška, Kranjska

Gora, Tičarjeva 6, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prusnik Urška, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnih v najem; 703 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Rg-34128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03186 z dne 24. 11. 1995 pri

subjektu vpisa SIEMENS, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/19077/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5622395
Firma: SIEMENS, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Ustanovitelj: Siemens Aktiengesellcshaft,

Berlin in München, izstop 30. 5. 1995; Sie-
mens Aktiengesellschaft Österreich, Avstri-
ja, Dunaj, vstop 30. 5. 1995, vložek
68,334.142 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03257 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MEDICOPHARMACIA,
Medicinsko farmacevtsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Mali trg 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08951/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov, akta o ustanovitvi in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425166
Osnovni kapital: 54,776.973,61 SIT
Ustanoviteljica: Cesar-Popovič Nives,

Ljubljana, Bohinjčeva 10, vstop 30. 12.
1989, vložek 54,776.973,61 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Popovič Janko, prof. dr. med., Ljub-
ljana, Bohinčeva 10, imenovan 24. 5. 1995;
prokurist Cesar Olga, Velenje, Vodnikova
1a,  imenovana 24. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5531 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnosti; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov.

Rg-34132

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03281 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LESKA, lesni inženiring,
d.o.o., Ljubljana Šentvid, Ul. Konrada
Babnika 25, sedež: Ul. Konrada Babnika
25, Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/03267/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti ter
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5328721
Firma: LESKA, proizvodnja, trgovina,

inženiring, d.o.o.
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Skrajšana firma: LESKA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995: 201

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 454 Zaključna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-34135

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03494 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA ROBOTEC IR,
d.o.o., podjetje za trženje, projektiranje
ter gradnjo industrijskih fleksibilnih si-
stemov, sedež: Stegne 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev poslovnih deležev, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5386306
Firma: IR Robotec, d.o.o., podjetje za

trženje, projektiranje ter gradnjo indu-
strijskih fleksibilnih sistemov, Ljubljana

Skrajšana firma: IR Robotec, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 38,800.000 SIT
Ustanovitelji: Motoman Robotec GmbH,

Allershausen, Kammerfeldstrasse 1, vstop
21. 6. 1990, vložek 15,878.900 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kosler Hubert, Ljub-
ljana, Beethovnova 6, vstop 21. 6. 1990,
vložek 2,426.738,24 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Opaškar Bogdan, Ljubljana,
Agrokombinatska 13, vstop 21. 6. 1990, vlo-
žek 2,076.533,32 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kumše Igor, Ljubljana, Topniška
64, vstop 21. 6. 1990, vložek 910.345 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Kotar Andrej,
Ljubljana, Černetova 7a, vstop 21. 6. 1990,
vložek 852.583,44 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jankovič Janez, izstop 3. 4. 1995;
Iskra Holding, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 19. 7. 1991, vložek 15,878.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Robežnik
Boštjan, Ljubljana, Cesta 24. junija št. 60,
vstop 3. 4. 1995, vložek 776.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-34136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03703 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR, splošno tr-
govsko podjetje Hrastnik, d.o.o., sedež:
Trg Franca Kozarja 1, Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/02769/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5025559
Firma:  MERCATOR  –  SPLOŠNO

TRGOVSKO PODJETJE HRASTNIK,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o.

Osnovni kapital: 354,147.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 354,147.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Podlogar Bogomir, razrešen 14. 6.
1995; zastopnica Klenovšek Darja, razreše-
na 14. 6. 1995; zastopnica Cvibovšek Ro-
mana, razrešena 14. 6. 1995; zastopnik Knez
Cveto, Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 8/a,
razrešen 13. 6. 1995 in imenovan za direk-
troja, ki mora pridobiti soglasje nadzornega
sveta za naslednje posle: pridobitev, odtuji-
tev in obremenitev nepremičnin; ustanav-
ljanje in ukinjanje družb in podružnic doma
in v tujini; investicije, prodajo ali nakup
osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu pre-
segajo zneske, določene v vsakokratnem ve-
ljavnem gospodarskem načrtu koncerna; na-

kup ali prodajo patentov, blagovnih znamk,
najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti
posli niso bili prevideni v letnem planu druž-
be ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe;
nakup delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo;
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Tomšič Stani-
slav, Černe Anton in Jelenko Zlatko, vsi
vstopili 13. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5121
Trgovina na debelo z opremo za AOP; 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; 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; Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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; Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
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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; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-34140

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03863 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VEČNOST, d.o.o., pogreb-
ne storitve, Koblarjeva 34, Ljubljana, se-
dež: Koblarjeva 34, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13163/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5521467
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:

5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 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;
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9304
Pogrebne storitve.

Rg-34141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03880 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR-HOTEL ILI-
RIJA, hotelsko-gostinsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Trg prekomorskih brigad 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti, spremembo zastopnikov in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003768
Osnovni kapital: 815,551.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 815,551.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Elikan Janez, Brezovica pri Ljublja-
ni, razrešen 16. 6. 1995 in imenovan za
direktorja, ki mora pridobiti soglasje nad-
zornega sveta za naslednje posle: pridobi-
tev, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
ustanavljanje in ukinjanje družb in podruž-
nic doma in v tujini; investicije, prodajo ali
nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem
letu presegajo zneske, določene v vsako-
kratnem veljavnem gospodarskem načrtu
koncerna; nakup ali prodajo patentov, bla-
govnih znamk, najetje in dajanje kreditov
ter poroštev, če ti posli niso predvideni v
letnem planu družbe ali niso v zvezi z de-
javnostjo družbe; nakup delnic oziroma po-
slovnih deležev v dolgoročno lastništvo in
njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje
bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Mozetič Dra-
gan, Strajnar Anton in Meglen Janez, vsi
vstopili 15. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 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;
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost firzerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Rg-34146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04278 z dne 19. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27302/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in di-
rektorja ter prenos iz OGS Koper s temile
podatki:

Matična št.: 5887224
Firma: BPD FIBA, d.o.o., borzno po-

sredniška družba
Skrajšana firma: BPD FIBA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Fiba, d.o.o., podjetje za fi-

nance in upravljanje, Koper, Ferrarska 10,
vstop 23. 12. 1994, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koliševski Mitre, razrešen 19. 6.
1995; direktorica Holcman Janja, Ljutomer,
Glavni trg 14, imenovana 19. 6. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-34148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04444 z dne 11. 10. 1995
pod št. vložka 1/26846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5913306
Firma:  DELMA  INTERNATIONAL,

zastopstva in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Celovška c. 50

Skrajšana firma: DELMA INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marič Radomir, Kanfanar,

Trg Svetog Valentina 3, vstop 31. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marič Radomir, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Ferlinc Igor, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
8, imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
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vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 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; 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; 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; Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 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; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 601 Železniški promet; 6010 Želez-
niški promet; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 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; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-34154

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04779 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BETON-PROJEKT, pod-
jetje za projektiranje in inženiring,

d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
2c, sedež: Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob
Savi, pod vložno št. 1/08937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5421535
Ustanovitelji: Sušnik Mirko, Zagorje ob

Savi, Ul. Talcev 11, vstop 16. 10. 1990,
vložek 501.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrtačnik Stanislav, izstop 1. 7. 1995;
Drnovšek Bojan, Zagorje ob Savi, Ul. Prvo-
borcev 1, vstop 16. 10. 1990, vložek 501.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šafner Jo-
že, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12a, vstop
16. 10. 1990, vložek 501.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-34157

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04794 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MENINA, proizvodnja po-
grebne opreme, d.d., sedež: Trg padlih
borcev 3, Kamnik, pod vložno št.
1/01239/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, nadzornega
sveta in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5034647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sitar Peter, razrešen 30. 9. 1995; di-
rektor Homar Jože, Kamnik, Vrhpolje 99,
imenovan 1. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kotnik Franc,
Jagodic Ciril in Korošec Štefka, izstopili
23. 6. 1995 ter Janežič Ida, Velkavrh Peter
in Oražem Franci, vstopili 23. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5241 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5551 Storitve
menz; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-34158

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04892 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FRIESLAND MLEKAR-
STVO, trade in marketing, d.o.o., sedež:
Trdinova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/26553/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in zastopni-
ka s temile podatki:
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Matična št.: 5909341
Firma: FRIESLAND ALPE ADRIA,

trade in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIESLAND ALPE

ADRIA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šmit Leopold, Bohinjska Bistrica,
Majhnova ulica 22, imenovan 18. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34159

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04899 z dne 2. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIA UMETNOST,
agencija za medije, umetnost, oblikova-
nje in propagando, d.o.o., sedež: Smoleto-
va 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/21621/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, sedeža, zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5717086
Sedež: Slovenska 55c, Ljubljana
Osnovni kapital: 4,794.436,12 SIT
Ustanovitelj: Mišica Murka, Grosuplje,

Perovo 32, vstop 15. 2. 1993, vložek
4,794.436,12 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Mišica Borut, Grosuplje, Perovo 32,
imenovan 15. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve
taksistov; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-34160

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04908 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918723
Firma: LOSAND, podjetje za storitve,

trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: LOSAND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dergomaška ul. 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Androjna Drago, Ljublja-

na, Dergomaška ul. 44, vstop 11. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Androjna Drago, imenovan 11. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-

balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega
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; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-34162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04935 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa UPIMO GROUP, menjal-
nice, upravljanje, financiranje in kapital-
ske naložbe, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kon-
gresni trg 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/24835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. spre-
membo firme, spremembo naziva zastopni-
ka in člane nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5825555
Firma: UPIMO GROUP, menjalnice,

upravljanje, financiranje in kapitalske
naložbe, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: UPIMO GROUP, d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Tomac Bernarda, Ljubljana,
Slovenčeva 145, razrešena 26. 9. 1995 in
imenovana za direktorico, ki kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Todorovič Dra-
gan, Pintar Damir in Ferencek Nevenka, vsi
vstopili 26. 9. 1995.

Rg-34163

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04946 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26916/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918782
Firma: ELDIRA, d.o.o., proizvodnja in

trgovina

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stopar Irena, Ljubljana,

Prušnikova 54, vstop 19. 9. 1995, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hočevar Edi, Laze v Tuhinju, Gradišče v
Tuhinju 5, vstop 19. 9. 1995, vložek 675.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stopar
Marjan, Litija, Cesta komandanta Staneta
18, vstop 19. 9. 1995, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stopar Irena, imenovana 19. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Pro-
izvodnja obutve; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 21250 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26130 Proizvodnja votlega
stekla; 26150 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29710 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja me-
tel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni
promet; Dejavnost agencij za posredništvu
v prometu z nepremičninami; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74400 Ekonomska propaganda; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
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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.; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-34173

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05112 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PENTEK, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Linhartova 3,
Ljubljana, sedež: Linhartova 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12767/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5517257
Firma: NOVAFLOW International,

podjetje za proizvodnjo, investicije in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NOVAFLOW Inter-
national, d.o.o.

Sedež: Vnanje Gorice, Podolga njiva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Penca Primož in Penca

Matej, izstopila 10. 10. 1995; Horizonte,
družba za razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana,
Štefanova 15, vstop 10. 10. 1995, vložek
111.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horizonte, Enterprise Development com-
pany B.V., Heiloo, de Biender 5, vstop
10. 10. 1995, vložek 1,389.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Penca Primož, razrešen 10. 10. 1995;
direktorica Kajzer Vukša Nataša, Vnanje
Gorice, Podolga njiva 8, imenovana 10. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Vukša Niko, Vnanje Gorice, Podolga
njiva 8, imenovan 10. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo

finančno posredništvo, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34174

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05119 z dne 14. 11. 1995
pod št. vložka 1/26997/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919142
Firma: M & A PARTNERJI, podjet-

niško in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: M & A PARTNERJI,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska cesta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vrečar Peter dr., Wien,

Witthauergasse 25/6, vstop 27. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vrečar Peter dr., imenovan 27. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ru-
parčič Miroslav, Ljubljana, ob Sotočju 12,
imenovan 27. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-34177

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05161 z dne 22. 11. 1995
pod št. vložka 1/27028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919452
Firma: ROSA IVANEŽ & CO., stori-

tveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: ROSA IVANEŽ & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: Stara Cerkev, Breg pri Kočev-

ju 20
Ustanovitelja: Ivanež Robert in Ivanež

Saša, oba iz Stare Cerkve, Breg pri Kočevju
20, vstopila 9. 11. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

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

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 361
Proizvodnja pohištva; 4531 Električne in-
štalacije; 501 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v sepcializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 921 Filmska in videodejavnost; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-34178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05162 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa G.F., marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gosposvetska c. 5, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5908523
Firma: MARKETING 3, d.o.o.
Skrajšana firma: M - 3 d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:

2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
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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; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
Druge športne dejavnosti.

Rg-34180

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05193 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RO-GARD, podjetje za va-
rovanje oseb in premoženja, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21163/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708028
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-34181

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05203 z dne 9. 11. 1995 pri subjek-
tu vpista MAXIMO, Podjetje za proizvod-
njo tekstilnih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova
53, Ljubljana, pod vložno št. 1/18598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607469
Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 1711

Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila.

Rg-34182

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05204 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26965/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5923743
Firma: SANJSKA KNJIGA, trgovina

in založništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SANJSKA KNJIGA,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Javorjev drevored 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Janez, Ljubljana, Ja-

vorjev drevored 19, vstop 20. 10. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bizjak Janez, imenovan 20. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Malnarič Magdalena, Ljubljana, Ul. 28. ma-
ja št. 55, imenovana 20. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-34183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05205 z dne 9. 11. 1995 pri

subjektu vpisa SANJSKA KNJIGA, Biz-
jak in Malnarič, podjetje za trgovanje,
zastopstvo in založništvo, d.n.o., sedež: Ja-
vorjev drevored 19, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17868/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5642809
Firma: Bizjak in Malnarič, trgovanje,

zastopstvo in založništvo, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: Bizjak in Malnarič,
d.n.o., Ljubljana.

Rg-34184

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05206 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26966/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5923751
Firma: VIDENŠEK, trgovina z optič-

nimi pripomočki in ambulanta, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štihova 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Železnik Videnšek Ma-

rija, Ljubljana, V Varde 16, vstop 13. 10.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Železnik Videnšek Marija, imeno-
vana 13. 10. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki.

Rg-34188

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05254 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AUSTROCHEM, trgovina,
izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 134b, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08231/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Metschina Jože, razrešen 27. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
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dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in

mesnimi izdelki; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-34189

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05267 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/26999/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923948
Firma: ALICA, d.o.o., trgovina, zasto-

panje in storitve, Kersnikova 2, Ljublja-
na

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 2
Osnovni kapital: 4,250.000 SIT
Ustanovitelj: Alica S.r.l., Milano, Viale

Monza n. 26+5, vstop 11. 8. 1995, vložek
4,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majcen Ljubomir, Kamnik, Novi trg
37, imenovan 11. 8. 1995, zastopa družbo v
vseh poslih in zadevah z oblastnimi in davč-
nimi organi, družbenimi institucijami in tret-
jimi osebami: odpiranje bančnih računov v
imenu družbe; sklepanje pogodb povezanih
s poslovno dejavnostjo družbe v znesku do
20.000 DEM ali njihovi protivrednosti v slo-
venskih tolarjih; izvrševanje plačil poveza-
nih s poslovno dejavnostjo družbe v znesku
do 20.000 DEM ali njihovi protivrednosti v
slovenskih tolarjih s sopodpisom namestni-
ka direktorja ali glavnega računovodja; za
vse ostale zadeve je potrebna odobritev
predsednika družbe C. Masimiliana Britti
Bottacco.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-

cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnimi posredniš-
tvom; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34190

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05280 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa COM-CAR, d.o.o., prodaja
vozil, sedež: Tržaška 132, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5652359
Ustanovitelj: Mrhar Petra, izstop 6. 11.

1995: Rojec Mitja-Martin, Ljubljana,
Igriška 14, vstop 6. 11. 1995, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mrhar Petra, razrešena 6. 11. 1995;
direktor Rojec Mitja-Martin, imenovan
6. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34198

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05643 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925916
Firma: AVTOTEHNA GVTO, trgov-

ska družba z gospodarskimi vozili in dru-
go transportno opremo, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA GVTO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pust Matjaž, Ljubljana, Jelovškova ul.
4a, imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev v okviru svojega področja,
razen v naslednjih primerih: razpolaganje z
nepremičninami družbe, obremenjevanje
nepremičnin s stvarnimi bremeni; najema-
nje in dajanje finančnih kreditov, garancij
oz. drugih poroštev, pogodb s principali;
najemanje tujih in oddajanje lastnih poslov-
nih prostorov; sklepanje leasing in kredit-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe; investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dolgoroč-
nih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
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in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev in
pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravljajo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
Upravnega odbora. Dokumente v navede-
nih poslih mora sopodpisati prokurist; za-
stopnik Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brile-
jeva 16, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo kot prokurist neomejeno ter ima po-
sebna pooblastila v pravnem prometu z ne-
premičninami vključno z obremenjevanjem
nepremičnin s stvarnimi bremeni v skladu s
sklepom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnosti knjižnic, arhivov,
mezejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34199

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05644 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925924
Firma:  AVTOTEHNA  LOGISTIKA,

družba za opravljanje storitev skladišče-
nja in transporta, d.o.o.

Skrajšana  firma:  AVTOTEHNA  LO-
GISTIKA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomc Marjan, Dobrova, Dobrova 6, ime-
novan 27. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev v okviru svojega področja, razen v
naslednjih primerih: razpolaganje z nepre-
mičninami družbe, obremenjevanje nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni; najemanje in
dajanje finančnih kreditov, garancij oziro-
ma drugih poroštev, pogodb s principali;
najemanje tujih in oddajanje lastnih poslov-
nih prostorov; sklepanje leasing in kredit-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe; investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 (tristisoč) DEM; sklepanje dolgoroč-
nih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravljajo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
Upravnega odbora. Dokumente v navede-
nih poslih mora sopodpisati prokurist; za-
stopnik Kopriva Zdenko, Škofljica, Zalog
18, imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo
kot prokurist neomejeno ter ima posebna
pooblastila v pravnem prometu z nepremič-
ninami vključno z obremenjevanjem nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni v skladu s skle-
pom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v 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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34200

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05645 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27170/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925932
Firma: AVTOTEHNA TRGOVINA, tr-

govska družba z blagom za široko potroš-
njo, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA TRGO-
VINA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hrastar Janez, Ljubljana, Brilejeva 12,
imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev v okviru svojega področja, razen v
naslednjih primerih: razpolaganje z nepre-
mičninami družbe, obremenjevanje nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni; najemanje in
dajanje finančnih kreditov, garancij oziro-
ma drugih poroštev, pogodb s principali;
najemanje tujih in dodajanje lastnih poslov-
nih prostorov; sklepanje leasing in kredit-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe; investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dolgoroč-
nih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravijo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
Upravnega odbora. Dokumente v navede-
nih poslih mora sopodpisati prokurist; za-
stopnik Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brile-
jeva 16, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo kot prokurist ter ima posebna poob-
lastila v pravnem prometu z nepremičnina-
mi vključno z obremenjevanjem nepremič-
nin s stvarnimi bremeni v skladu s sklepom
Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 721 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 720 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05647 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925967
Firma:  AVTOTEHNA  ZUNANJA

TRGOVINA, družba za zunanjetrgovin-
ske storitve in špedicijo, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA ZU-
NANJA TRGOVINA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kolenbrand Marjan, Dravograd, Pod gra-
dom 96, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev v okviru svojega po-
dročja, razen v naslednjih primerih: razpo-
laganje z nepremičninami družbe, obreme-

njevanje nepremičnin s stvarnimi bremeni;
najemanje in dajanje finančnih kreditov, ga-
rancij oziroma drugih poroštev, pogodb s
principali; najemanje tujih in oddajanje last-
nih poslovnih prostorov; sklepanje leasing
in kreditnih pogodb, ki niso vezane na pred-
met poslovana družbe; investicije v nepre-
mičnine in druga osnovna sredstva nad vred-
nostjo 3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dol-
goročnih pogodb za storitve zunanjih izva-
jalcev in pogodb za storitve zunanjih
izvajalcev v vrednosti nad 3.000 (tritisoč)
DEM; sklepanje vseh poslov za storitve, ki
jih sicer za družbo lahko opravijo druga
podjetja Skupine Avtotehna, s podjetji iz-
ven Skupine Avtotehna. V naštetih primerih
mora direktor pred sklenitvijo posla dobiti
soglasje Upravnega odbora. Dokumente v
navedenih poslih mora sopodpisati proku-
rist; zastopnik Bajuk Janez, Novo Mesto,
Trča vas 36, imenovan 27. 11. 1995, zasto-
pa družbo kot prokurist neomejeno ter ima
posebna pooblastila v pravnem prometu z
nepremičninami vključno z obremenjeva-
njem nepremičnin s stvarnimi bremeni v
skladu s sklepom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
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s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34203

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05648 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27173/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925975
Firma: AVTOTEHNA CANON, trgov-

ska družba z biroopremo, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNA CA-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kunaver Tomaž, Ljubljana, Ul. miru 1a,
imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev v okviru svojega področja, razen v
naslednjih primerih: razpolaganje z nepre-
mičninami družbe, obremenjevanje nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni; najemanje in
dajanje finančnih kreditov, garancij oziro-
ma drugih poroštev, pogodb s principali;
najemanje tujih in oddajanje lastnih poslov-
nih prostorov; sklepanje leasing in kredit-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe; investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dolgoroč-
nih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravlja druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
Upravnega odbora. Dokumente v navede-
nih poslih mora sopodpisati prokurist; za-
stopnik Kopriva Zdenko, Škofljica, Zalog
18, imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo
kot prokurist neomejeno ter ima posebna
pooblastila v pravnem prometu z nepremič-

ninami vključno z obremenjevanjem nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni v skladu s skle-
pom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 727 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926

Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34204

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05649 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27174/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925983
Firma: AVTOTEHNA ELEKTRONI-

KA, trgovska družba s komunikacijsko
opremo, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA ELEK-
TRONIKA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Veber Peter, Ljubljana, Velebitska ul.
12, imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev v okviru svojega področja,
razen v naslednjih primerih: razpolaganje z
nepremičninami družbe, obremenjevanje
nepremičnin s stvarnimi bremeni; najema-
nje in dajanje finančnih kreditov, garancij
oz. drugih poroštev, pogodb s principali;
najemanje tujih in oddajanje lastnih poslov-
nih prostorov; sklepanje leasing in kredit-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe; investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dolgoroč-
nih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravijo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
Upravnega odbora. Dokumente v navede-
nih poslih mora sopodpisati prokurist; za-
stopnik Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brile-
jeva 16, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo kot prokurist neomejeno ter ima po-
sebna pooblastila v pravnem prometu z ne-
premičninami vključno z obremenjevanjem
nepremičnin s stvarnimi bremeni v skladu s
sklepom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 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-
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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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 727 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34205

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05650 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27175/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925991
Firma: AVTOTEHNA UPRAVLJA-

NJE STAVB, družba za varovanje in
vzdrževanje objektov, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA UPRAV-
LJANJE STAVB, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop

27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bricelj Jože, Ljubljana, Povšetova 42,
imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev v okviru svojega področja, razen v
naslednjih primerih: razpolaganje z nepre-
mičninami družbe, obremenjevanje nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni; najemanje in
dajanje finančnih kreditov, garancij oziro-
ma drugih poroštev, pogodb s principali;
najemanje tujih in oddajanje lastnih poslov-
nih prostorov; sklepanje leasing in kredit-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe; investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dolgoroč-
nih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 (tritisoč) DEM; sklepa-
nje vseh poslov za storitve, ki jih sicer za
družbo lahko opravijo druga podjetja Sku-
pine Avtotehna, s podjetji izven Skupine
Avtotehna. V naštetih primerih mora direk-
tor pred sklenitvijo posla dobiti soglasje
Upravnega odbora. Dokumente v navede-
nih poslih mora sopodpisati prokurist; za-
stopnik Štrbenk Peter, Ljubljana, Ul. Malči
Beličeve 69, imenovan 27. 11. 1995, zasto-
pa družbo kot prokurist neomejeno ter ima
posebna pooblastila v pravnem prometu z
nepremičninami vključno z obremenjeva-
njem nepremičnin s stvarnimi bremeni v
skladu s sklepom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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 izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 642 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje

avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 911 Dejavnost
poslovnih, delodajalskih in strokovnih zdru-
ženj; 913 Dejavnost drugih organizacij; 921
Filmska in videodejavnost; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, ar-
hivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev.

Rg-34206

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05651 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27176/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5926009
Firma:  AVTOTEHNA  STORITVE,

družba za opravljanje računovodskih sto-
ritev in storitev s področja informatike,
kadrovanja, prevajalskih storitev idr.,
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA STO-
RITVE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 175
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna, zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocutar Vitomir, Ljubljana, Trnovska
ul. 9, imenovan 27. 11. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev v okviru svojega področja,
razen v naslednjih primerih: razpolaganje z
nepremičninami družbe, obremenjevanje
nepremičnin s stvarnimi bremeni; najema-
nje in dajanje finančnih kreditov, garancij
oziroma drugih poroštev, pogodb s princi-
pali; najemanje tujih in oddajanje lastnih
poslovnih prostorov, sklepanje leasing in
kreditnih pogodb, ki niso vezane na pred-
met poslovanja družbe; investicije v nepre-
mičnine in druga osnovna sredstva nad vred-
nostjo 3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dol-
goročnih pogodb za storitve zunanjih izva-
jalcev in pogodb za storitve zunanjih
izvajalcev v vrednosti nad 3.000 (tritisoč)
DEM; sklepanje vseh poslov za storitve, ki
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jih sicer za družbo lahko opravijo druga
podjetja Skupine Avtotehna, s podjetji iz-
ven Skupine Avtotehna. V naštetih primerih
mora direktor pred sklenitvijo posla dobiti
soglasje Upravnega odbora. Dokumente v
navedenih poslih mora sopodpisati proku-
rist; zastopnik Bajuk Janez, Novo mesto,
Irča vas 36, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo kot prokurist neomejeno ter ima po-
sebna pooblastila v pravnem prometu z ne-
premičninami vključno z obremenjevanjem
nepremičnin s stvarnimi bremeni v skladu s
sklepom Upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-

paganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34207

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05658 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ACCENT on Language,
družba za poučevanje tujih jezikov, Dom-
žale, d.o.o., sedež: Ljubljanska c. 36, Dom-
žale, pod vložno št. 1/09822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5441315
Osnovni kapital: 1,566.744 SIT
Ustanoviteljici: Culp Lynda Lorraine in

Jurman Cirila, obe iz Domžal, Kamniška
cesta 11, vstopili 23. 11. 1990, vložili po
783.372 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-34209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05753 z dne 28. 12. 1995
pod št. vložka 1/27203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5928435
Firma: HRIBLES ŽAGA, proizvodnja

in trgovina z lesom, d.o.o., Laze v Tuhi-
nju

Skrajšana firma: HRIBLES ŽAGA,
d.o.o., Laze v Tuhinju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laze v Tuhinju, Sidol 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Stanislav, Laze v

Tuhinju, Sidol 6, vstop 28. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlič Stanislav, imenovan 28. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 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; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4020 Proizvodnja plina; distribucija plina-
stih goriv po plinovodni mreži; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opremo za AOP; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-34211

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05767 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SHELL SLOVENIJA, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska cesta 156, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, spremembo priimka in naslova pri za-
stopnikih s temile podatki:

Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 265,930.302,50 SIT
Ustanovitelja: Shell Overseas Holdings

Limited, Shell Centre, London, London SE1
7NA, vstop 15. 10. 1993, vložek
199,495.305 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; The Shell Petroleum Company Limited,
Shell Centre Anglija, London SE 1 7NA,
vstop 15. 10. 1993, vložek 66,434.997,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: skup-
na prokuristka Ogrin Bernardka, Dobrova,
Šujica 57, imenovana 19. 1. 1994, kot pro-
kuristka opravičuje za vsa pravna dejanja,
ki spadajo v pravno sposobnost družbe, ra-
zen za odsvajanje in obremenjevanje nepre-
mičnin, za kar mora biti prokurist posebej
pooblaščen; skupna prokuristka Zagorc Me-
ri, Ljubljana-Polje, Športna ul. 10, imeno-
vana 2. 12. 1994, kot prokuristka zastopa
družbo le skupaj z drugima dvema prokuri-
stoma.

Rg-34212

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05768 z dne 4. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27212/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926190
Firma: HIDEX PLUS, zastopstvo in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana Koželjeva 6
Skrajšana firma: HIDEX PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koželjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Vesna in Mlakar

Vojko, oba iz Ljubljane, Celovška c. 126,
vstopila 4. 12. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlakar Vesna, imenovana 4. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 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; 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; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 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; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme 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
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti.

Rg-34213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05769 z dne 12. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5928443
Firma: ABBASI, trgovinska, d.o.o.
Skrajšana firma: ABBASI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Komenda, Zadružna 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hadjiabbasi Abdolhamid,

Teheran, Bazar Seraje Rohanino 1 in 2,
vstop 7. 12. 1995, vložek 930.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hajiabasi Abdol-
saeed, Dunaj, Firmiangasse 54, vstop 7. 12.
1995, vložek 570.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hadjiabbasi Abdolhamid, imenovan
7. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Ećimović Timi, Komenda, Zadruž-
na ulica 9, imenovan 7. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 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 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 tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; Trgovi-
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na na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-34215

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05776 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5926220
Firma: AVTO-PHONE, trgovina in ser-

vis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO-PHONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Lužiško-srbska uli-

ca 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jereb Aleksander, Radom-

lje, Homec, Bolkova 26, vstop 13. 11. 1995,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovačič Branko, Šentjernej, Šmarje
14, vstop 13. 11. 1995, vložek 765.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jereb Aleksander, imenovan 13. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Kovačič Branko, imenovan 13. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 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; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 552 Druga popravila,
d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 642 Telekomunikacije; 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-34217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05783 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MARGORI, družba za za-
stopanje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o.,

sedež: Pot na Gradišče 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5448611
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hoenigsman Majda, razrešena 30.
11. 1995; direktorica Hoenigsman Tanja,
Ljubljana, Kantetova 87, imenovana 30. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: Po-
sredništvo; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-34218

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05785 z dne 4. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27216/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926246
Firma: SKILL COMPUTERS, družba

za sodobne računalniške rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SKILL COMPU-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 330
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peteh Jože, Vrhnika, Gra-

dišče 18 b, vstop 8. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peteh Jože, imenovan 8. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6312 Skladiščenje; 6420 Telekomunikacije;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-34219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05787 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LOTOS EM, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 11,
sedež: Lepi pot 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02904/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5327547
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Cimerman Eva, razrešena 8. 12.
1995; zastopnik Cimerman Ivan, Ljubljana,
Murgle 20, razrešen 8. 12. 1995 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-34222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05790 z dne 9. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27233/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926254
Firma: J - BOX, trgovina, zastopanje,

svetovanje, d.o.o., Cilenškova 7, Ljublja-
na

Skrajšana firma: J - BOX, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cilenškova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Đukić Zoran, Ljubljana,

Matjaževa 13, vstop 28. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đukić Zoran, imenovan 28. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 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; 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;
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 podajo določenih izdelkov,
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d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opremo za AOP; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-34226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05810 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa HERMES PLUS, računal-
niški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana,
Celovška 73, sedež: Celovška 73, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10566/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti in spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5447640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Murn Marko, razrešen 23. 12. 1994,
član uprave Ivančič Mirko, Ljubljana, Za-
loška 92 b, imenovan 23. 12. 1994, zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2465 Proizvodnja nepo-
snetih nosilcev zapisa; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tornskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 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; 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; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-34229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05843 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27248/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926394
Firma: ENDECON, podjetje za stori-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Osnovni kapital: 1,506.500 SIT
Ustanovitelja: Radovanić Jadranko, Bre-

gana, Radovaniči 18, vstop 7. 12. 1995, vlo-
žek 1,431.175 SIT, odgovornost: ne odgo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 4 – 30. I. 1997 Stran 275

varja; Urek-Radovanić Alenka, Ljubljana,
Koseskega 17, vstop 7. 12. 1995, vložek
75.325 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Radovanić Jadranko, imenovan 7. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Urek-Radovanić Alenka, imenovana
7. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996:
4531 Električne inštalacije; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-34230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05844 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STRIM, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 103, sedež: Dunajska 103, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, firme in sedeža ter osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5865557
Firma: STRIM, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Masarykova 14
Ustanovitelji: Basler Marinka, izstop

11. 12. 1995; Grabovac Dominko, Zagreb,
Hrvaška, Kučerina 76, vstop 27. 7. 1994,
vložek 487.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Babič Branko, Zagreb, Hrvaška, Her-
cegovačka 80, vstop 27. 7. 1994, vložek
997.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trobec Srečko, Ljubljana, Vodnikova c. 34,
vstop 20. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Basler Marinka, razrešena 11. 12.
1995.

Rg-34232

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05854 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/27197/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5928460
Firma: Kunstelj & Co., storitveno pod-

jetje, d.n.o., Grosuplje
Skrajšana firma: Kunstelj & Co., d.n.o.,

Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Žalna 50/a
Ustanovitelja: Kunstelj Milan in Kun-

stelj Jure, oba iz Grosuplja, Žalna 50 a, vsto-
pila 13. 12. 1995, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kunstelj Milan, imenovan 13. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Kunstelj Jure, imenovan 13. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995: 203
Stavbno mizarstvo; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 511 Posredništvo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 722 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-34233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05855 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/27196 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926416
Firma: SEVR ŽIBERT & CO., trgov-

sko in storitveno podjetje, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: SEVR ŽIBERT &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana Polje, Papirniški
trg 1

Ustanovitelja: Žibert Eva in Žibert Raj-
ko, oba iz Ljubljane Polje, Papirniški trg 1,
vstopila 13. 12. 1995, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Žibert Eva, imenovana 13. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ži-
bert Rajko, imenovan 13. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torice.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
1771 Proizvodnja nogavic; 511 Posredniš-
tvo; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-34239

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05879 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES, stano-
vanjska oprema, družba za zunanjo in
notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska cesta 22, sedež: Dunajska cesta 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13572/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526663
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Androjna Mojca, Ljubljana, Pavši-
čeva 28, razrešena 1. 1. 1995 kot direktorica
in imenovana za v.d. direktorja – v.d. po-

slovodja, ki zastopa družbo neomejeno, ra-
zen pri sklepanju naslednjih pogodb: po-
godba o nakupu, prodaji ter obremenitvi ne-
premičnin, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodba o prometu bla-
ga in storitev nad vrednostjo 500.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; pogodb o naku-
pu in prodaji osnovnih sredstev ter drugih
vlaganjih, katere sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodb o najemanju in
dajanju kratkoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; pogodb o naje-
manju in dajanju dolgoročnih kreditov in
garancijskih pogodb, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-34242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05898 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KUŠER, d.o.o., podjetje za
prodajo na debelo in drobno, uvoz-izvoz,
Litija, sedež: Cankarjeva 1, Litija, pod
vložno št. 1/11194/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in sedeža ter ime-
novanje prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5469139
Firma: KORATRANS, d.o.o., podjetje

za mednarodni in domači transport in sto-
ritve, Cesta komandanta Staneta 12

Skrajšana firma: KORATRANS, d.o.o.,
Litija

Sedež: Litija, Cesta komandanta Sta-
neta 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Olga, izstop

29. 11. 1995; Koražija Mitja, Litija, Cesta
komandanta Staneta 12, vstop 29. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tomažič Olga, Šmartno pri Litiji, Val-
vazorjeva 11, razrešena 29. 11. 1995 in ime-
novana za prokuristko; direktor Koražija
Mitja, imenovan 29. 11. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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.; 5120 Trgovina na debelo z opremo za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
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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; 52473 Dejavnost papirnic; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bužuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-34244

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05913 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EDB, inženiring, d.o.o.,
Savska 3, Ljubljana, sedež: Savska 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14675/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5554632
Firma: TAD EUROPE, inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Savska 3
Skrajšana firma: TAD EUROPE, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Karlo Feliks, Ljubljana,

Dunajska cesta 103, vstop 12. 12. 1991, vlo-
žek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Budoljak Marko, Zagreb, Sv. Mateja
129, vstop 14. 12. 1995, vložek 2,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Karlo Sandi, razrešen 14. 12. 1995;
direktor Budoljak Marko, imenovan 14. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-

govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opremo 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, 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; Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 5161 Trgovina na debelo z

obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno 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 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-34246

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05919 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TV 3, televizijska dejav-
nost, d.o.o., sedež: Gosposvetska c. 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26193/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanovite-
ljev in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5895634
Osnovni kapital: 718,074.000 SIT
Ustanovitelji: Rimsko katoliško ško-

fijstvo, Koper, Trg Brolo 11, vstop 31. 1.
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1995, vložek 134,668.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; LCI, Laserski center Izo-
la, d.o.o., Izola, Ind. cona, objekt št. 18/J,
vstop 31. 1. 1995, vložek 1,476.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Društvo Gos-
podarski Forum, Ljubljana, Gosposvetska
5, vstop 31. 1. 1995, vložek 213,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radio-TV
Ognjišče, ustvarjanje in predvajanje radij-
skega in televizijskega programa, d.o.o., Ko-
per, Trg Brolo 11, vstop 31. 1. 1995, vložek
71,807,400 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mohorjeva družba, Celje, Razlagova 10,
vstop 5. 7. 1995, vložek 82,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rimsko kato-
liško škofijstvo Maribor, Slomškov trg 19,
vstop 5. 7. 1995, vložek 164,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bole Franc, Ko-
per, Trg Brolo 11, vstop 5. 7. 1995, vložek
49,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; INFO-GRAFIKA, grafična, informacij-
ska in založniška dejavnost Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9, vstop 31. 1.
1995, vložek 1,722.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34247

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05925 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926556
Firma: MAGER, trgovina, proizvod-

nja, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAGER, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot na goro 6
Osnovni kapital 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krašovec Iztok, Ljublja-

na, Pot na goro 6, vstop 11. 12. 1995, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mamič Jože, Vnanje Gorice, Nova pot
60, vstop 11. 12. 1995, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krašovec Iztok, imenovan 11. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z opremo za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-

kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li 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 ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5104 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-34250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06130 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Glasbena šola Franca Štur-

ma Šiška – Bežigrad, Ljubljana, sedež:
Celovška 98, Ljubljana, pod vložno št.
1/01301/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s  temile po-
datki:

Matična št.: 5090024000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šoštarič Ana, Ljubljana, Bratovše-
va ploščad 28, imenovana 14. 11. 1995, za-
stopa brez omejitev, kot ravnateljica; za-
stopnik Tomšič Natalin, razrešen 30. 6.
1995.

Rg-34252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05932 z dne 19. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27298/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926564
Firma: LI HUA, družba za trgovinsko

in storitveno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: LI HUA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Liu Botong, R Kitajska,

Zhejiang, vstop, 9. 11. 1995, vložek 900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Chen Min-
ce, R Kitajska, Zhejiang, vstop 9. 1. 1995,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turnšek Danica, Velenje, Paka pri
Velenju 57, imenovana 9. 11. 1995, zastopa
in predstavlja družbo neomejeno do zneska
100.000 SIT, nad tem zneskom pa samo na
podlagi pisnega soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opremo za
AOP; Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 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
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s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge

nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-34272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12289 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŠKALA GRAFIKA, pod-
jetje za oblikovanje, inženiring, marke-
ting, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Sostrska 27 a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14820/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti, osnovnega kapitala, ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5553342
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelj: Škerjanec Anže, izstop

12. 5. 1994; Škerjanec Ljuboslav, Ljublja-
na, Sostrska 27 a, vstop 12. 5. 1994, vložek
1,662.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škerjanec Anže, razrešen 12. 5. 1994;
direktor Škerjanec Ljuboslav, imenovan
12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: tekstilna
dejavnost; svetovanje in načrtovanje orga-
nizacije tehnologij in postopkov v tekstilni
industriji; servisiranje in vzdrževanje tek-
stilnih strojev in opreme; zastopanje.

Dejavnost družbe se odslej glasi: sveto-
vanje in načrtovanje organizacije tehnologij
in postopkov v grafični industriji; storitve s
področja grafičnega oblikovanja industrij-
skega oblikovanja, kreiranja, ilustriranja,
modeliranja in izvedbe; storitve s področja
grafične priprave, tiska in dodelave; raz-
množevanje in fotokopiranje; založniška de-
javnost; izobraževanje s področja registri-
rane dejavnosti; proizvodnja in zbiranje, sor-
tiranje in embaliranje gozdnih sadežev, ze-
lišč in semen; proizvodnja kisa; servisiranje
in vzdrževanje grafičnih strojev in opreme;
računalniške storitve; knjigovodske storitve,
obdelava podatkov, svetovanje; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; storitve reklame in
ekonomske propagande; promet blaga in
storitev na debelo in drobno, vse trgovske
stroke; posredovanje in komisijski posli na
področju prometa blaga in storitev; tekstil-
na dejavnost; svetovanje in načrtovanje or-
ganizacije tehnologij in postopkov v tekstil-
ni industriji; servisiranje in vzdrževanje tek-
stilnih strojev in opreme; zastopanje.

Rg-34275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13037 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KOLMAN, podjetje za go-
stinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, Zelena pot 10, sedež: Zelena pot 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16232/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov ter os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5590990
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Kolman Brane, Ljubljana,

Zelena pot 10, vstop 9. 3. 1992, vložek

980.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolman Alojz, Ljubljana, Zelena pot 10,
vstop 25. 5. 1994, vložek 527.800 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

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

Rg-34280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13122 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŽUR, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Levarjeva 29, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14428/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5544734
Firma: ŽUR Peljhan dva družbenika,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ŽUR Peljhan dva
družbenika, d.n.o., Ljubljana

Ustanovitelja: Peljhan Živa, vstop 15. 2.
1991 in Peljhan Uroš, vstop 13. 6. 1994, oba
iz Ljubljane, Levarjeva 29, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Peljhan Uroš, imenovan 13. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34281

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13156 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO KLEMENČIČ, ser-
visiranje in trgovina, d.o.o., Notranje Go-
rice, Notranje Gorice 77, sedež: Notranje
Gorice 77, Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/15802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572991
Firma: AVTO KLEMENČIČ, servisi-

ranje in trgovina, d.o.o., Notranje Gori-
ce, Podpeška cesta 423

Sedež: Notranje Gorice, Podpeška ce-
sta 423

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 4 – 30. I. 1997 Stran 279

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
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.; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-34283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11283 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa KADOM, trgovina,
proizvodnja in storitve, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Novo polje c. VII/24, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23696/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5793432
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Katarina, Lju-

bljana, Novo polje c. VII/24, vstop 14. 5.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovačič Bojan, Kamnik, Svetčeva
pot 1, imenovan 16. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnik direktorja.

Rg-34286

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09686 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DRELA, zasebno podjetje
za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Gro-
suplje, Kozinova 28, sedež: Kozinova 28,
Grosuplje, pod vložno št. 1/11649/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, ustanovitelja, osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5470382
Firma: DRELA, zasebno podjetje za

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Grosuplje
Sedež: Grosuplje, Ponova vas 99
Osnovni kapital: 1,766.000 SIT
Ustanovitelj: Dremelj Alojzij, Grosup-

lje, Ponova vas 99, vstop 27. 2. 1991, vlo-
žek 1,766.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ljubič Milan, izstop 15. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Dremelj Alojzij, razrešen 15. 5. 1994, in
imenovan za direktorja, ki zastopa brez ome-
jitev; Ljubič Milan, razrešen 15. 5. 1994.

Rg-34290

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10359 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOM-ART, d.o.o., Cerkni-
ca, podjetje za izdelavo spominkov, izdel-
kov iz domače obrti in marketing, sedež:
Kebetova 22, Cerknica, pod vložno št.
1/12661/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5515882
Osnovni kapital: 1,737.372,30 SIT
Ustanovitelja: Jadrič Mirko in Jadrič

Zdenka, oba iz Cerknice, Kebetova 22, vsto-
pila 23. 5. 1991, vložila po 868.686,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjo
dejavnostjo: aranžerstvo.

Rg-34297

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10474 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SAKELŠEK, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Logatec,
Pavšičeva 26, Logatec, sedež: Pavšičeva
26, Logatec, pod vložno št. 1/23337/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5802717
Firma: SAKELŠEK in ostali, družba

za proizvodnjo in trgovino, d.n.o., Cerk-
nica, Partizanska 18

Skrajšana firma: SAKELŠEK, d.n.o.,
Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerknica, Partizanska 18
Ustanovitelja: Sakelšek Franc, vstop
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3. 5. 1993 in Sakelšek Anica, vstop 23. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Tugomerjeva 10,
vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Sakelšek Anica, imenovan 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnica direktorja.

Rg-34301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08144 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MEDICO MARKET, pod-
jetje za trgovino s papirjem in laborato-
rijskimi aparati in inštrumenti, d.o.o.,
Ljubljana, Robičeva 9, sedež: Robičeva 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15632/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5572142
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bohinc Matjaž, Ljubljana,

Glavarjeva 45, vstop 27. 1. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bo-
hinc Helena, Ljubljana, Robičeva 9, vstop
27. 1. 1992, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Prelog Helena, Ljublja-
na, Trg komandanta Staneta 5, vstop 27. 1.
1992, vložek 1,480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34302

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08634 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AVEC, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Marinkov trg 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07351/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, sedeža in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5383374
Firma: AVEC, Bruketa & co., Podjetje

za izobraževanje in storitve na jezikov-
nem in računalniškem področju, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: AVEC, Bruketa & co.,
d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 14
Ustanvoitelja: Zailhofer Nevenka, Mari-

bor, Gosposvetska 15, vstop 15. 5. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Bruketa Andrej, Rije-
ka, Draga Sćitara 2, vstop 15. 5. 1990, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Dejavnost družbe se glasi: uvajanje ra-
čunalniške opreme ter programskih pake-
tov: CAD-računalniško podprto načrtova-
nje, CAM-računalniško podprta proizvod-
nja, CAE-računalniško podprt inženiring v
industrijo, navodila, pomoč in strokovni nas-
veti ter razvoj in prodaja le-teh; organizira-
nje tečajev; organiziranje in vodenje teča-
jev tujih jezikov; vodenje tečajev o poslov-
nem izražanju; prevajanje; pisanje vseh vrst
tekstov v tujih jezikih; informacije, razvoj
in strokovni nasveti pri avtomatizaciji pro-
izvodnje; računalniško podprto grafično ob-
likovanje; storitve in svetovanje na področ-
ju tržnega komuniciranja; poslovno admini-
strativne storitve in svetovanje; računalniška

obdelava podatkov; kupovanje in prodaja
poslovnih informacij; razvoj in prodaja soft-
vera in hardvera za PC računalnike in druge
računalniške enote; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi; založniš-
tvo.

Rg-34303

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08650 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TTU, podjetje za trgovino,
transport in usluge, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Hranilniška 7/a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12209/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5495202
Firma: TTU-Kovačec in ostali, podjet-

je za trgovino, transport in usluge, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: TTU-Kovačec in osta-
li, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačec Stanislav, vstop

4. 3. 1991 in Kovačec Darja, vstop 16. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Adamičeva 17, vlo-
žila po 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovačec Darja, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08668 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RUPAR, podjetje za avto-
matizacijo v industriji, d.o.o., Škofljica,
Klanec 78, sedež: Klanec 78, Škofljica,
pod vložno št. 1/08530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5419166
Firma: RUPAR, avtomatizacija v in-

dustriji, d.o.o., Škofljica, Klanec 78
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rupar Jožef, Škofljica, Kla-

nec 78, vstop 17. 8. 1990, vložek 4,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen op.; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4532 Izolacijska dela; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-34305

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08683 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RENOVA, strokovno teh-
nično svetovanje, renoviranje usnjenih iz-
delkov in usnja, d.o.o., sedež: Dragarjeva
4, Domžale, pod vložno št. 1/06264/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
ustanoviteljev in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5356385
Firma: RENOVA SLEVEC & CO,

strokovno tehnično svetovanje, renovi-
ranje usnjenih izdelkov iz usnja, d.n.o.,
Domžale

Skrajšana firma: RENOVA SLEVEC &
CO, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Slevec Rudi, Domžale,
Dragarjeva 4, vstop 28. 3. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Slevec Darja, Ljubljana, No-
vo polje c. IX/8, vstop 23. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Rg-34306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08685 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SINES, podjetje za vzdrže-
vanje, inženiring in razvoj, d.o.o., Vrhni-
ka, sedež: Robova cesta 4, Vrhnika, pod
vložno št. 1/23795/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844690
Firma: SINES PETROVČIČ & HO-

DŽIĆ, podjetje za vzdrževanje, inženi-
ring in razvoj, d.n.o., Vrhnika

Skrajšana firma: SINES PETROVČIČ
& HODŽIĆ, d.n.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Petrovčič Franc, Vrhnika,
Robova c. 4, vstop 6. 7. 1993, vložek 50.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Hodžić Mensur, Ljubljana,
Viška c. 69b, vstop 6. 7. 1993, vložek 50.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
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vina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-34313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09238 z dne 27. 10. 1995
pri subjektu vpisa ETIK, proizvodna koo-
peracija, trgovina, zastopstva, izvoz in
uvoz, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 215, se-
dež: Tržaška 215, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5444853
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vesel Milan, Brezovica,

Cesta na Breg št. 8, vstop 26. 11. 1990,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vovk Milan, izstop 23. 5. 1994; Kalar
Jože, izstop 23. 5. 1994; Dolinar Tatjana,
Brezovica, Cesta na Breg 8, vstop 23. 5.
1994, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vovk Milan, razrešen 23. 5. 1994;
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:  300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transforrmatorjev; 5110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 313 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-

belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 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; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 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; 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; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; Točenje pijač in na-
pitkov; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-34318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07966 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa POMPS, proizvodnja, tr-
govina, transport, Zgornja Draga 16a,
Višnja gora, d.o.o., sedež: Zgornja Draga
16a, Višnja gora, pod vložno št. 1/08423/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-

ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5429951
Osnovni kapital: 4,061.255,40 SIT
Ustanovitelji: Munič Franc, Višnja gora,

Zgornja Draga 16a, vstop 11. 8. 1990, vlo-
žek 4,059.855,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Novak Helena, Višnja gora, Zgor-
nja Draga 16a, vstop 16. 9. 1992, vložek
700 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak
Matija, Višnja gora, Zgornja Draga 16a,
vstop 11. 8. 1990, vložek 700 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-34321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08003 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LESJAN, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, tu-
rizem, marketing, storitve, zunanjo trgo-
vino,..., Ljubljana, sedež: Stožice 40, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5776732
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Marovt Janez, Ljubljana,

Stožice 40, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,541.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi še z: trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di: prodaja od vrat do vrat, prodaja po pošti,
katalogna prodaja, sejemska prodaja, pro-
daja za posebne namene in ob posebnih pri-
likah.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
finalnih izdelkov iz lesa, protja in jute in
kovine; proizvodnja žaganega lesa in plošč
ter hlodov; proizvodnja stropnih letev, lese-
nih predelnih sten, zidnih elementov, pane-
lov ter lesa za strope skeletne konstrukcije,
proizvodnja furnirja, iveric, lesonitk, plošč
in impregnacije lesa; proizvodnja lesenega
pohištva, stavbnega pohištva, pohištva za
šole, gostinstva in pisarniškega pohištva;
proizvodnja ostalih končnih izdelkov iz le-
sa; proizvodnja gradbenih elementov iz le-
sa, vključno s stavbnim pohištvom; pro-
izvodnja vrat, oken, parketa, ladijskega po-
da, rolet, lesenih barak in njenih delov; pro-
izvodnja galanterije iz lesa in plute;
čevljarska kopita, pete, leseni žeblji, palice,
obešalniki in druga lesna galanterija, za-
maški ter drugi proizvodi iz plute, okviri za
slike in zrcala, suha roba iz lesa, izdelki
domače in umetne obrti iz lesa; proizvodnja
predmetov iz protja, pohištvo, košare, em-
balaže, torbe in drugi drobni predmeti; pro-
izvodnja lesne embalaže; trgovina na drob-
no in debelo lastnih proizvodov; trgovina
na drobno in debelo neživilskih proizvo-
dov; trgovina na drobno in debelo živilskih
proizvodov; komisijske prodajalne in po-
sredništvo; stojnična trgovina; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di: prodaja od vrat do vrat, prodaja po pošti,
katalogna prodaja, sejemska prodaja, pro-
daja za posebne namene in ob posebnih pri-
likah; prodaja in posredovanje idej, lon po-
sli, informatika; posli know how; trgovina
na drobno in debelo z vozili, deli in pribo-
rom; leasing računalniške opreme, vozil,
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športne opreme, mizarskih strojev ter tuje
delovne sile; rent a car; menjalnice in me-
njalniški posli; turistične agencije in biroji,
turistične storitve, organiziranje in posredo-
vanje potovanj, izletov in ekskurzij ter dru-
gih turističnih aranžmajev, posredovanje na-
mestitve turistov v objekte pri privatnikih
ter drugo posredovanje na področju turiz-
ma, ribolov, catering, organiziranje in izva-
janje narodnih šeg in običajev; gostinstvo,
gostinske usluge prehrane, samopostrežne
restavracije in restavracije s strežbo, resta-
vracije prehrane, kavarne in bifeji, nočni in
zabavni lokali s programom, kampi, gostin-
ske usluge prenočevanja, prenočišča, mote-
li, gostilne, planinski domovi in ostale go-
stinske usluge, storitve konjereje; marke-
ting, storitve raziskovanja tržišča, kreiranje
ekonomske propagande in reklame, realiza-
cija propagandnih planov in druge storitve
v zvezi s temi posli, priprava in prezentira-
nje plakatov in reklamnih panojev; komer-
cialne storitve pri realizaciji prometa blaga
in storitev ter opravljanje komisionarskih
poslov na tem področju; organiziranje in
aranžiranje sejmov, razstavnih salonov ter
drugih oblik prikazovanja gospodarskih de-
javnosti s področja lesarstva, turizma, umet-
niških razstav, organiziranje in urejanje ter
vodenje galerij ter salonov s pohištvenimi
artikli; storitve s področja grafičnih dejav-
nosti in založništva, obrtne storitve, pred-
vsem popravila lesenega pohištva in ostalih
lesenih proizvodov ter servisiranje mizar-
skih strojev; avtopralnica, bolšji trg, prevoz
blaga v cestnem prometu, špedicija.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in reprometa-
riala za lastno proizvodnjo; posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu; storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu; mednarodni sejmi s področja le-
sarstva in pohištvani sejmi; mednarodni tu-
rizem; zastopanje tujih partnerjev in kon-
signacija v okviru svoje dejavnosti;
mednarodni transport blaga v cestnem pro-
metu; mednarodna špedicija.

Rg-34322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08032 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DVIG, podjetje za oprav-
ljanje storitev in posredovanje, d.o.o., Si-
nja Gorica 16, Vrhnika, sedež: Sinja Go-
rica 16, Vrhnika, pod vložno št. 1/04229/00
vpisalo v sodni reigster tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5340225
Osnovni kapital: 25.549.000 SIT
Ustanovitelja: Jeraj Franc, Rovte, Rovte

18, vstop 4. 1. 1990, vložek 12,909.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jeraj Marija, Si-
nja Gorica, Sinja Gorica 16a, vstop 25. 4.
1994, vložek 12,640.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 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; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-34323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02059 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VITA 2000, podjetje za koz-
metiko in trgovino, Podsvetija, Brezovica
pri Ljubljani, d.o.o., sedež: Podsvetija
n.h., Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/20754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev, zastopnika in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5832683
Firma: VITA 2000 Šimon & Co., pod-

jetje za kozmetiko in trgovino, k.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: VITA 2000 Šimon &
Co., k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Beblerjev trg 1
Osnovni kapital: 582.376 SIT
Ustanovitelja: Šimon Irena, Ljubljana,

Beblerjev trg 1, vstop 10. 10. 1992, vložek
581.376 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Šimon Štefan, Ljubljana,
Beblerjev trg 1, vstop 11. 3. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šimon Irena, razrešena 23. 5. 1994
in imenovana za v.d. direktorice, ki kot kom-
plementarka zastopa družbo z vsem svojim
premoženjem.

Dejavnost se glasi: 070110 Trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; 070210 Tr-
govina z živilskimi proizvodi na debelo;
070120 Trgovina z neživilskimi proizvodi
na drobno; 070220 Trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo; 070140 Trgovina z vo-
zili in deli na drobno; 080100 Gostinstvo;
080200 Turistično posredovanje; 090100
Obrtne storitve in popravila; 090121 Popra-
vilo in vzdrževanje cestnih motornih vozil;
090129 Druge storitve; 090130 Izdelava in
popravilo elektrotehničnih izdelkov; 090131
Popravilo in vzdrževanje gospodinjskih

električnih aparatov; 090132 Popravilo in
vzdrževanje radijskih, televizijskih apara-
tov in naprav; 090133 Izdelava raznovrst-
nih elektrotehničnih izdelkov; 090160 Izde-
lava in popravila predmetov iz usnja in gu-
me; 090189 Izdelava in popravilo neome-
njenih raznovrstnih proizvodov; 090200
Osebne storitve gospodinjstvom; 090201
Moške in ženske frizerske, kozmetične in
podobne storitve; 110300 Storitve na po-
dročju prometa; 110303 Komercialni posli
pri izvajanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; 110309 Neomenjene storitve na po-
dročju prometa; 120362 Tehnična obdelava
filmov; 120363 Izposojanje in distribucija
filmov; 120364 Predvajanje filmov; 120190
Drugo izobraževanje; 070300 Zunanja trgo-
vina; 070310 Zunanja trgovina z živilskimi
proizvodi; 070320 Zunanja trgovina z neži-
vilskimi proizvodi.

Rg-34328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13946 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DELO – storitve, splošna
značaja za delovanje sistema ČGP DELO,
d.o.o., sedež: Dunajska 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07235/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5384940
Firma: Delo Storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Delo Revije, p.o., Ljublja-

na, Dunajska 5, vstop 21. 5. 1990, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Delo Prodaja, p.o., Ljubljana, Dunajska 5,
vstop 21. 5. 1990, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Delo Tisk časopi-
sov in revij, p.o., Ljubljana, Dunajska 5,
vstop 21. 5. 1990, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gospodarski vest-
nik, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, vstop
6. 12. 1990, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Delo Grafična dodela-
va, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, vstop
21. 5. 1990, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Delo Reprostudio,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, vstop 21. 5.
1990, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Delo Knjižni in komercialni tisk,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, vstop 21. 5.
1990, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 75251 Vodenje,
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izvajanje in podpora enot civilne zaščite;
92512 Dejavnost arhivov; 9305 Druge sto-
ritvene dejanvosti, d.n.

Rg-34329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03234 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BORDURA, d.o.o., izdelo-
vanje tekstilnih izdelkov, Šišenska 34,
Ljubljana, sedež: Šišenska 34, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in firme ter spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5747937
Firma: BORDURA, d.o.o., izdelovanje

tekstilnih izdelkov, Šišenska 34, Ljublja-
na, Skrajšana firma: BORDURA, d.o.o., Ši-
šenska 34, Ljubljana

Osnovni kapital: 2,310.891 SIT
Ustanovitelja: Škof Irena in Škof Bogo-

slav, oba iz Ljubljane, Šišenska 34, vstopila
15. 3. 1993, vložila po 1,155.445,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Todorovski
Vida, izstop 15. 12. 1993; Todorovski Dra-
gan, izstop 15. 12. 1993.

Rg-34330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03483 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FOTOPROSPEKT, podjet-
je za propagandne in fotografske stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Bre-
zovica pri Ljubljani, Kopalniška pot 10,
sedež: Kopalniška pot 10, Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/19846/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5663644
Firma: FOTOPROSPEKT, podjetje za

propagandne in fotografske storitve, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: FOTOPROSPEKT,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Linhartova cesta 34
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanoviteljica: Peklaj Bernarda, Brezo-

vica pri Ljubljani, Kopalniška pot 10, vstop
17. 9. 1992, vložek 1,602.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Peklaj Stanislav, Brezovica pri
Ljubljani, Kopalniška pot 10, imenovan
18. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34337

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04776 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TRAFCONS, podjetje za
prometno načrtovanje, inženiring in kon-
salting, d.o.o., Ljubljana, Bratov Babnik
67, sedež: Bratov Babnik 67, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5555850
Osnovni kapital: 1,821.055 SIT
Ustanovitelj: Sonnenwald Mitja, Ljub-

ljana, Bratov Babnik 67, vstop 11. 1. 1992,
vložek 1,821.055 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34339

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05053 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa START, podjetje za inženi-
ring, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Bla-
govica, Veliki Rakitovec 7, sedež: Veliki
Rakitovec 7, Blagovica, pod vložno št.
1/15715/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, ustanoviteljev in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5579945
Firma: START, Žibert & Co, Podjetje

za inženiring, storitve in proizvodnjo,
k.d., Blagovica

Skrajšana firma: START, Žibert & Co,
k.d., Blagovica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 29.000 SIT
Ustanovitelja: Žibert Branko, Blagovi-

ca, Veliki Rakitovec 7, vstop 5. 2. 1992,
vložek 26.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Šink Silva, Kamnik,
Kovinarska 10a, vstop 20. 4. 1993, vložek
3.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05725 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa IMPULZ No.1, d.o.o., pod-
jetje za informiranje, Maistrova ul. 16,
Kamnik, sedež: Maistrova ulica 16, Kam-
nik, pod vložno št. 1/09274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5431972
Osnovni kapital: 9,719.000 SIT
Ustanovitelja: Aleš Doplihar, Kamnik,

Groharjeva 8, vstop 11. 10. 1990, vložek
4,859.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Završnik Emilijan, Komenda, Moste 32,
vstop 11. 10. 1990, vložek 4,859.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34349

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05875 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/27061/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz TS Koper,
spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, os-
novnega kapitala, zastopnika uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5904048
Firma: GABIAPROJEKT, d.o.o., pro-

jektiranje, meritve, vzdrževanje, trgovi-
na, Ruska 5, Ljubljana

Skrajšana firma: GABIAPROJEKT,
d.o.o., Ruska 5, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ruska 5
Osnovni kapital: 3,109.000 SIT
Ustanovitelj: Štemberger Pavla, izstop

31. 5. 1994; Štemberger Igor, Ljubljana, Ru-
ska 5, vstop 31. 5. 1994, vložek 3,109.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štemberger Igor, imenovan 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Štemberger Pavla, razrešena 31. 5.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,

gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-34353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07674 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OMNIA TRADE SP, za-
sebno podjetje, d.o.o., sedež: Opekarska
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/05341/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, skrajšane
firme in sedeža ter ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5338506
Skrajšana firma: OMNIA TRADE SP,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske

brigade 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smrekar Miha, Grosuplje,

Preska 30, vstop 19. 1. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prebil Sta-
ne, izstop 23. 5. 1995; Prebil Smrekar Ne-
venka, Grosuplje, Preska 30, vstop 23. 5.
1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-34358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13208 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MICA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, export-import, d.o.o.,
sedež: Selo 1, Domžale, pod vložno št.
1/06179/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnikov, osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5665019
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Rupar Hilda, Preddvor,

Tupaliče 74, vstop 24. 3. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklavčič Marija, Kranj, Krašnova 25, vstop
24. 3. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995: 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih sredstev; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 273 Druga primarna predelava že-
leza, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 274 Proizvodnja plemenitih
in neželeznih kovin; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiska-
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nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orod-
ja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov; 372 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 505 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 517
Druga trgovina na debelo; 603 Cevovodni
transport; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-34361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13720 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa OŽBOLT, svetovanje, pro-
jektiranje, izdelava in trgovina, d.o.o.,
sedež: Markovec 39b, Stari trg pri Ložu,
pod vložno št. 1/15056/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, zastopnikov, osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5815037
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ožbolt Slavko, izstop 3. 8.

1994; Ožbolt Ivan, Stari trg pri Ložu, Mar-
kovec 39b, vstop 3. 8. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ožbolt Ivan, imenovan 3. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ož-
bolt Slavko, razrešen 3. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna
vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 511 Posredništvo; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 602 Drug kopenski promet; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 742 Tehnični preizkusi in analize; Dru-
ge razvedrilne dejavnosti.

Rg-34367

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14130 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DOMIKA & TEDY, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana-Polje, Novo Polje c. III/26, se-
dež: Novo Polje, Cesta III/26, Ljubljana
Polje, pod vložno št. 1/24950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-

la, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5818028
Firma: DOMIKA, proizvodnja, stori-

tve in trgovina, d.o.o., Novo Polje cesta
III/26, Ljubljana Polje

Skrajšana firma: DOMIKA, d.o.o.,
Ljubljana Polje

Osnovni kapital: 2,060.100 SIT
Ustanovitelj: Pavlovski Teddy, izstop

26. 8. 1994; Domika Alojz, Mali Lošinj,
Trg RH br. 3, vstop 25. 6. 1993, vložek
2,060.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlovski Teddy, razrešen 26. 8.
1994; direktor Cimerman Rajna, Ljubljana-
Polje, Novo Polje, c. III/26, imenovan 26. 8.
1994, zastopa družbo omejeno do zneska
5.000 DEM v SIT protivrednosti. Za sklepa-
nje pravnih poslov, ki vrednostno presegajo
znesek 5.000 DEM v SIT protivrednosti in
za sklepanje pravnih poslov v zvezi s prav-
nim prometom nepremičnin, potrebuje di-
rektor predhodno pismeno soglasje skupšči-
ne družbe.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-34371

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14190 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ORION LTD., podjetje za
gostinstvo, turizem in finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prušnikova 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16132/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5573335
Osnovni kapital: 1,516.680 SIT
Ustanovitelj: Lužar Branko, Sevnica,

Metni vrh 33, vstop 22. 1. 1992, vložek
1,516.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: gostinske in prehrambene storitve
ter storitve nastanitve; storitve turističnih
uradov in agencij; trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki na debelo in drobno;
zastopniški, posredniški in komisijski posli
v prometu blaga in storitev; prevoz blaga v
cestnem prometu; agencijske storitve; fi-
nančni inženiring; organizacija in izvajanje
simpozijev, konferenc, tečajev in drugih ob-
lik izobraževanja in izpopolnjevanja; pro-
izvodna dejavnost na področju telekomuni-
kacije; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; gradbeništvo: inženiring po-
sli, svetovanje, projektiranje in nadzor nad
gradbenimi deli, izvajanje gradbenih del (vi-
soke in nizke gradnje), obrtna in završna
dela v gradbeništvu; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih izdelkov.

Rg-34374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14219 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa PRIREDITVENA
AGENCIJA 19, d.o.o., Zg. Jevnica 18,
Kresnice, sedež: Jevnica 18, Kresnice, pod
vložno št. 1/06232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5351847
Osnovni kapital: 2,369.425 SIT
Ustanovitelj: Jerant Jani, Kresnice, Zg.

Jevnica 18, vstop 31. 1. 1990, vložek
2,369.425 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerant Mojca, izstop 1. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jerant Mojca, razrešena 1. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34376

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14439 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa D & K, trgovina in go-
stinstvo Ljubljana, d.o.o., sedež: Soteška
pot 85, Ljubljana, pod vložno št.
1/23073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dejav-
nosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5785243
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dikič Dušan, izstop 30. 5.

1994; Ablonczyne Judit Marko in Ablonczy
Peter, oba iz Budimpešte, Trencseni u. 33/b,
vstopila 30. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Dikič Dušan, razrešen 30. 5. 1994; direk-
tor Petrič Tomaž, Šmarje Sap, Aškrčeva 34,
imenovan 30. 5. 1994, ne more brez soglasja
skupščine sklepati poslov ali sprejemati od-
ločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin, če to ni
izrecno opredeljeno v letnem programu dela,
izvajanja investicijskih del in najemanja po-
sojil in kreditov, ki presegajo 30 % osnovne-
ga kapitala, kot tudi dajanje takih posojil ali
poroštev, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih ali tujih sredstev, sklepanje koopera-
cijskih pogodb, izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku, podeljevanje
prokure, imenovanje in razreševanje more-
bitnih revizorjev poslovanja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja strojev in strojnih na-
prav; trgovina na debelo in drobno z meša-
nim blagom; svetovalna in akviziterska de-
javnost; turistična dejavnost, potovalna
agencija, vodenje in druge storitve; pred-
stavništvo in zastopanje tujih firm.
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Rg-34378

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14594 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FRIGOTEHNIKA, gostin-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, Kamnogo-
riška 27, sedež: Kamnogoriška 27, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo priim-
ka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5748615
Ustanovitelj: Dobnikar Igor, Ljubljana,

Kamnogoriška 27, vstop 15. 1. 1993, vložek
2,058.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-34381

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14736 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GRU, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ada-
mičeva 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/20863/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, raz-
širitev dejavnosti in spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5716195
Firma: GRU, storitve in trgovina z ma-

limi živalmi, hrano, opremo in pomožni-
mi zdravili, d.o.o.

Skrajšana firma: GRU, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,634.510 SIT
Ustanovitelj: Grubišič Jadran, Ljublja-

na, Adamičeva 13, vstop 18. 12. 1992, vlo-
žek 1,634.510 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995:
0125 Reja drugih živali; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na de-
belo z opremo za AOP; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-

belo s farmacevtskimi izdelki; 5231 De-
javnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 5414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34386

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14890 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VIR-MAG, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Vir pri
Stični 53, Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/13856/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti, zastopnikov in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5534208
Firma: VIRMAG, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Vir pri Stični 53,
Ivančna Gorica

Skrajšana firma: VIRMAG, d.o.o., Vir
pri Stični 53, Ivančna Gorica

Osnovni kapital: 2,434.000 SIT
Ustanovitelji: Bučar Magda, Ivančna Go-

rica, Vir pri Stični 53, vstop 19. 10. 1991,
vložek 973.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fink Vlasta, Trebnje, Gornje Ponikve
28, vstop 19. 10. 1991, vložek 24.340 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bučar Slavko,
Ivančna Gorica, Vir pri Stični 53, vstop
24. 10. 1994, vložek 1,436.060 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bučar Magda, razrešena 24. 10.
1994; direktor Bučar Slavko, imenovan
24. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1995:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem.

Rg-34389

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14928 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KORONI, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana sedež:
Dolenjska cesta 45b, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22780/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovi-
telja, zastopnika ter uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752175
Sedež: Ljubljana, Pečinska ulica 39
Ustanovitelj: Korošec Janko, izstop

26. 10. 1994; Korošec Andreja, izstop
26. 10. 1994; Debelak Sandi, Ljubljana, Pe-
činska ulica 39, vstop 26. 10. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Janko, razrešen 26. 10. 1994;
direktorica Korošec Andreja, razrešena
26. 10. 1994; direktor Debelak Sandi, ime-
novan 26. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-34390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14998 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KOS-92, obrtno storitveno
podjetje, d.o.o., Breg pri Kočevju n.h.,
Stara Cerkev, pod vložno št. 1/11056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
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likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo usta-
noviteljev, sedeža, dejavnosti in oseb poob-
laščenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5469112
Firma: KOS-92 in družbenik Plot &

CO., d.n.o., obrtno storitveno podjetje
Štalcerji n.h., Kočevska Reka

Skrajšana firma: KOS-92 in družbenik
Plot & CO, d.n.o., Štalcerji

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska Reka, Štalcerji n.h.
Ustanovitelja: Kos Milan, izstop 27. 7.

1994; Plot Danijel in Plot Vesna, oba iz
Kočevske Reke, Štalcerji n.h., vstopila
27. 7. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kos Milan, razrešen 27. 7. 1994; zastop-
nica Plot Vesna, imenovana 27. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Plot Danijel, imenovan 27. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena de-
la; Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34391

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15015 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa NUOVA ERA, jezikovno
izobraževanje in prevajanje, d.o.o., Ljub-
ljana-Črnuče, sedež: Mlinska pot 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, družbe-
nika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5476178
Firma: NUOVA ERA Bratina in druž-

beniki, družba za izobraževanje, preva-
janje in druge storitve, d.n.o., Ljubljana-
Črnuče, Mlinska pot 7

Skrajšana firma: NUOVA ERA Bratina
in družbeniki, d.n.o., Ljubljana-Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lečič Rada, Ljubljana-Čr-
nuče, Mlinska pot 7, vstop 18. 3. 1991, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Bratina Vasilij, Cerk-
no, Cesta OF 19, vstop 3. 10. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bratina Vasilij, imenovan 3. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-34392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15042 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ELKOV, trgovinsko pod-
jetje, Moravče, d.o.o., sedež: Čebulova 4,
Moravče, pod vložno št. 1/07136/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, vstop novega druž-

benika ter uskladitev in razširitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5377811
Osnovni kapital: 1,600.884 SIT
Ustanovitelja: Klopčič Štefan in Klopčič

Anica, oba iz Moravč, Čebulova 4, vstopila
16. 5. 1990, vložila po 800.442 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Klopčič Anica, imenovana 24. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 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; 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;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe.

Rg-34393

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15076 z dne 19. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OGS Kranj na
OGS Ljubljana, spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642663
Firma: OTOLINEA, slušni pripomočki

in avdioprotetične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OTOLINEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Opekarska 13
Ustanoviteljice: Novak Milena, Ljublja-

na, Vojkova 77, vstop 5. 11. 1993, vložek
505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrovič Silvija, Izlake, Narof 38, vstop
5. 11. 1993, vložek 505.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šimečak Dijana, Ljub-
ljana, Bratov Učakar 74, vstop 5. 11. 1993,
vložek 505.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Novak Milena, razrešena 13. 12.
1994; direktorica Petrovič Silvija, imenova-
na 13. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Šimečak Dijana, imenovana
13. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-34394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15077 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ELSNER, trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana-Dobru-
nje, Bizoviška 33, sedež: Bizoviška 33,
Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/22901/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5793246
Osnovni kapital: 2,626.599 SIT
Ustanovitelj: Elsner Vojteh, Ljubljana,

Pot na Visoko 11b, vstop 29. 4. 1993, vložek
2,626.599 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995: Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-34395

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15137 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LUNA, podjetje za marke-
ting Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Komen-
skega 11, sedež: Komenskega 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07042/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala ter spremembo sedeža
in firme s temile podatki:

Matična št.: 5367972
Firma: LUNA, podjetje za marketing

Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14
Skrajšana firma: LUNA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Železna c. 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milavec Mitja, Ljubljana,

Beethovnova 12, vstop 28. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995: 221
Založništvo; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-34396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15138 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa Nora production group,
produkcija komunikacijskih sredstev,
d.o.o., Komenskega 11, Ljubljana, sedež:
Komenskega 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala ter spremembo sedeža in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5419719
Firma: Nora production group, pro-

dukcija komunikacijskih sredstev, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Železna c. 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milavec Mitja, Ljubljana,

Beethovnova 12, vstop 12. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 511 Posredništvo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 obdelava podat-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-34397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15145 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INKO, podjetje za zastopa-
nje in trgovino, d.o.o., Dobrova, Brezje
32a, sedež: Brezje 32a, Dobrova, pod vlož-
no št. 1/07863/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo družbenikov, zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5398614
Firma: INKO Kondrič Inge in Tomaž,

družba za svetovanje, zastopanje in trgo-
vino, d.n.o., Dobrova, Brezje 32a

Skrajšana firma: INKO Kondrič Inge
in Tomaž, d.n.o., Dobrova

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Kondrič Inge, vstop 18. 6.

1990 in Kondrič Tomaž, vstop 11. 11. 1994,
oba iz Dobrove, Brezje 32a, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kondrič Tomaž, imenovan 11. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1995: 2121
Proizvodnja volovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-

lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespeicaliziranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodebi; Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 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.; 80422 Drugo izobraže-
vanje d. n.

Rg-34398

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15195 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ATLAS AMERICAN
EXPRESS, podjetje za poslovanje s kre-
ditnimi karticami, d.o.o., Ljubljana, Tru-
barjeva št. 50, sedež: Trubarjeva št. 50,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24812/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5809215
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Wright Peter, razrešen 30. 4. 1995;
zastopnik Pestotnik Tomaž, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 132, imenovan 20. 4. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-34402

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15425 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa T.O.P.S., trgovina, oddih,
prehrana in stanovanja, d.o.o., Ljublja-
na, Vide Janežič 15, sedež: Vide Janežič
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/15428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, osebe, pooblaščene za zasto-
panje in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:
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Matična št.: 5573955
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Ćoralić Halid, vstop

18. 2. 1991 in Ćoralić Robert, vstop 22. 11.
1994, oba iz Ljubljane, Vide Janežič 15,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ćoralić Robert, razrešen 22. 11.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 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; Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;

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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrtne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-34411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16016 z dne 24. 11. 1995
pri subjektu vpisa SADAR, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dolenjska c. 139, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, razširitev in uskladitev de-
javnosti ter spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5466172
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelja: Sadar Miran, Ljubljana,

Dolenjska 139, vstop 20. 12. 1990, vložek
233.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sadar-Jovič Mojca, Murska Sobota, Dolnji

Slaveči 101, vstop 20. 12. 1990, vložek
1,333.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sadar Miran, razrešen 11. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995: 011
Pridelovanje poljščin; 0112 Pridelovanje
vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja,
začimb in rastlin za proizvodnjo pijač;
01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 012 Živinoreja;
013 Poljedelstvo, povezano z živinorejo –
mešano kmetijstvo; 0130 Poljedelstvo, po-
vezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
opremo 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
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5161 Tr-
govina 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; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
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jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 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 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 721 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34412

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16018 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SENON, Storitve, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Krivec 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5809657
Ustanovitelja: Elouissi Jana, Ljubljana,

Krivec 8, vstop 1. 7. 1993, vložek 501.144
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Noureddi-
ne Elouissi, Zagorje ob Savi, Čemšenik 38,
vstop 5. 12. 1994, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Noureddine Elouissi, imenovan
5. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 721 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-34416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16149 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TEVIS, Družba za trgovi-
no, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., No-
vo polje c. 7/83, Polje pri Ljubljani, se-

dež: Novo polje cesta 7/83, Polje pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/16537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5593310
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ulrich Marjeta, izstop

9. 12. 1994; Obal Branko, Polje pri Ljublja-
ni, Novo polje c. 7/83, vstop 9. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34417

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16150 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PLEKON, d.o.o. – podjetje
za gostinstvo, turizem, organizacijo pre-
vozov in trgovino, Rožna pot 1, Drago-
mer, Brezovica pri Ljubljani, sedež: Dra-
gomer, Rožna pot 1, Brezovica pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/13962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika in uskladitev de-
javnsoti s temile podatki:

Matična št.: 5538572
Firma: TOM PLEŠKO M & T, podjet-

je za gostinstvo, turizem, organizacijo
prevozov in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: TOM PLEŠKO M &
T, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Pleško Mitja, Brezovica
pri Ljubljani, Rožna pot 1, Dragomer, vstop
26. 11. 1991, vložek 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Konte Breda, izstop 12. 12. 1994; Pleško
Tomaž, Brezovica pri Ljubljani, Rožna pot
1, Dragomer, vstop 12. 12. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pleško Mitja, rezrešen 12. 12. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Pleško Tomaž,
imenovan 12. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-34418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16153 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PING, podjetje za inženi-
ring, svetovanje in posredovanje, d.o.o.,
sedež: Levčeva 9, Ljubljana, pod vložno



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 290 Št. 4 – 30. I. 1997

št. 1/04811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, ustanovitelja in pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5853931
Firma: PING, družba za inženiring,

svetovanje in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Polak Janez, Ljubljana,

Levčeva 9, vstop 25. 12. 1989, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Polak Mirjana, Bled, Kajuhova 32, vstop
14. 12. 1994, vložek 800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Polak Janez, razrešen 14. 12. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnica Polak Mirja-
na, razrešena 5. 12. 1994 in imenovana za
namestnico direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
Pravno svetovanje; 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-34422

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16239 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GAČNIK, podjetje za pro-
izvodnjo, montažo in prodajo kovinskih,

lesnih in drugih proizvodov, d.o.o., Iška
vas 3, Ig, sedež: Iška vas 3, Ig, pod vložno
št. 1/15114/00 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.: 5570646
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Gačnik Boštjan, Ig pri

Ljubljani, Iška vas št. 3, vstop 10. 12. 1991,
vložek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 155 Predela-
va mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
Zaključna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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 rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6521 Finančni zakup (leasing); 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-34427

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16542 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SAFE MACHINE MAR-
KET, d.o.o., trgovsko in servisno podjet-
je, Kermaunerjeva 15, Ljubljana, sedež:
Kermaunerjeva 15, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10417/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5474124
Firma: SAFE MACHINE MARKET,

trgovsko in servisno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Sama, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Sačer Dušan, Ljubljana,

Kermaunerjeva 15, vstop 13. 11. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995: 652
Drugo finančno posredništvo; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-34434

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16767 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VARIKS, trgovina, stori-
tve in finance, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dimičeva 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/19425/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673224
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lužnik Kazimira, Slo-

venj Gradec, Prečna pot 7, vstop 22. 12.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 511
Posredništvo; 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
debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-34435

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16769 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ILGRAD, podjetje za grad-
bene investicije in trgovino, d.o.o., Kam-
nik, Groharjeva 20, Kamnik, pod vložno
št. 1/20075/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5677319
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Ilić Bosiljka, Kamnik,

Groharjeva 20, vstop 25. 9. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34437

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16772 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SMS & SAATCHI and
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SAATCHI / BSB, podjetje za marketin-
ške in reklamne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Trubarjeva 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5748224
Firma: SMS BATES SAATCHI &

SAATCHI ADVERTISING, podjetje za
marketinške in reklamne storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  SMS  BATES
SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelj: SMS and S Marketingbe-

ratung und Werbeagentur, Ges.m.b.H.,
Wien, Burgenlandgasse 74, vstop 30. 12.
1992, vložek 1,605.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Stanković Ivan, razrešen 22. 9. 1994; di-
rektor Bajc Dušan, Ljubljana, Popovičeva 11,
imenovan 22. 9. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Lončar Sanja, Ljubljana,
Polanškova 18, imenovana 22. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in fideofilmov; Distribucija filmov in
videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-34438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16791 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOS - LES, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, izvoz in uvoz,
Medvode, Golo brdo 2, sedež: Golo brdo
2, Medvode, pod vložno št. 1/22614/00 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.: 5874777
Osnovni kapital: 1,554.136 SIT
Ustanovitelj: Kosec Stanislav, Medvo-

de, Golo brdo 2, vstop 19. 3. 1993, vložek
1,554.136 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 201 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
202 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 274 Proizvod-
nja plemenitih in neželeznih kovin; 275 Li-

varstvo; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-34441

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16807 z dne 5. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27076/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5885159
Firma: DAEWOO, Handels GmbH,

Frankfurt/Main, Nemčija, DAEWOO Po-
družnica za Slovenijo

Skrajšana firma: DAEWOO Handels
GmbH, DAEWOO Podružnica za Slove-
nijo

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Šišenska c. 2
Ustanovitelj: Daewoo Handels GmbH,

Frankfurt/Main, 31-35 Hahnstrasse 60,
vstop 23. 12. 1994, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ulčar Jože, Ljubljana, Dunajska c.
101, imenovan 23. 12. 1994, zastopa po-
družnico brez omejitev, kot vodja podruž-
nice.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-34442

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16814 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MIAMM, storitve, trgovi-
na, svetovanje, d.o.o., Mengeš, Kidričeva
30, sedež: Kidričeva 30, Mengeš, pod vlož-
no št. 1/17508/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5627141
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelji: Bijelič Ivo, Mengeš, Lev-

čeva 13/b, vstop 26. 3. 1992, vložek 549.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hribar
Matjaž, Mengeš, Levčeva 13/a, vstop 26. 3.
1992, vložek 229.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Markovič Mirjana, Mengeš, Lev-
čeva 13/a, vstop 26. 3. 1992, vložek 109.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plahutnik
Andrej, Mengeš, Levčeva 13/b, vstop 26. 3.
1992, vložek 109.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Repnik Matjaž, Mengeš, Slam-
nikarska 12, vstop 26. 3. 1992, vložek
549.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z opremo za AOP; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
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6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; Telekomunikacije; 6512 Drugo denar-
no posredništvo; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-34444

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16822 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTERELEKTRON, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob
sotočju 10, Ljubljana Moste-Polje, pod
vložno št. 1/18777/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5646537
Osnovni kapital: 1,768.400 SIT
Ustanovitelj: Merslavič Franci, Ljublja-

na Moste-Polje, Ob sotočju 10, vstop 5. 9.
1994, vložek 1,768.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34446

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16831 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MARBO, elektro servis in
trgovina, d.o.o., Godič, sedež: Godič 90,
Stahovica, pod vložno št. 1/18677/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5642728
Firma: MARBO, distribucija zamrz-

njene hrane, elektro servis in trgovina,
d.o.o., Godič

Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Aljaž Boštjan, Stahovica,

Godič 90, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,632.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializirnih prodajalnah; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;

526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-34459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17245 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MEDEA, d.o.o., svetovanje
in trgovina, Ljubljana, sedež: Nahtigalo-
va 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/17756/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5620716
Firma: MEDEA-URH in ostali, sveto-

vanje in trgovina, Ljubljana, d.n.o.
Skrajšana firma: MEDEA-URH, in

ostali, Ljubljana, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Urh Miranda, Ljubljana,

Nahtigalova 9, vstop 27. 2. 1992, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Mahnič Grega, Sežana, Uli-
ca Ivana Turšiča 9, vstop 1. 12. 1994, vlo-
žek 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Urh Miranda, razrešena 1. 12.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-34460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17334 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAX MILER, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Po-
lanškova 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/21697/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža ter zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5718678
Firma: MAX MILER, transport - trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAX MILER, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Letališka 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Maksimović Milenko, iz-

stop 19. 12. 1994; Maksimović Nada, izstop

19. 12. 1994; Omahen Stanislav, Grosuplje,
Št. Juri 94, vstop 19. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Omahen Matjaž, Grosuplje, Levstikova 16,
vstop 19. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Maksimović Milenko, razrešen 19. 12.
1994; direktorica Maksimović Nada, razre-
šena 19. 12. 1994; direktor Omahen Stani-
slav, imenovan 19. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnik Omahen Mat-
jaž, imenovan 19. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-34463

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17349 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa V.A.R., zastopanje tujih
firm, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, se-
dež: Na Brezno 7, Brezovica pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/11776/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo firme ter
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5476291
Firma: V.A.R., zastopanje tujih firm,

d.o.o.
Skrajšana firma: V.A.R., d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Albert, Brezovi-

ca pri Ljubljani, Na Brezno 7, vstop 6. 2.
1991, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Potočnik Vasja, Ljubljana, Ko-
prska 15, vstop 6. 2. 1991, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Potočnik
Rok, Brezovica pri Ljubljani, Na Brezno 7,
vstop 6. 2. 1991, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.
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Rg-34467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17424 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BIDEX, proizvodnja in pre-
delava kemičnih izdelkov, trgovina, uvoz,
izvoz, d.o.o., Domžale, Depala vas 101,
sedež: Depala vas 101, Domžale, pod vlož-
no št. 1/24252/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5793904
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Karašov Dimče, Rijeka,

Janka Poliča Kamova 44/a, vstop 19. 5.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Karašov Ljuben, Domžale, Depala vas
101, vstop 5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1583 Proizvodnja sladkorja; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 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; 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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; 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; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-

li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniških promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 744 Ekonomska propaganda;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34470

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17482 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa G.E.M.A., galerija, ekspo-
nati, moda, antikvitete, podjetje za raz-
stavno, prodajno in propagandno dejav-
nost in promet s tekstilijami in modnimi
artikli,..., d.o.o., sedež: Ulica Malči Beli-
čeve 52, Ljubljana, pod vložno št.
1/6404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5375690
Firma: GEMA, galerija, eksponati, mu-

zeji, antikvitete, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bregar Peter, vstop 22. 3.

1990, Bregar Nuša, vstop 22. 3. 1990 in
Bregar Marko, vstop 6. 11. 1990, vsi iz Ljub-
ljane, Ulica Malči Beličeve 52, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Volf Jurca Alenka, razrešena 22. 1.
1994; zastopnik Bregar Marko, imenovan
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 192 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 267 Obdelava naravnega
kamna; 275 Livarstvo; 284 Kovanje, stiska-

nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
361 Proizvodnja pohištva; 362 Kovanje ko-
vancev, proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 517 Druga tr-
govina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; To-
čenje pijač in napitkov; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
913 Dejavnost drugih organizacij; 921 Film-
ska in videodejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-34471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17670 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ARTA DESIGN, družba za
inženiring, oblikovanje in agencijsko de-
javnost,  Ljubljana,  d.o.o.,  sedež:  Gra-
daška 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/06030/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo firme in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5376106
Firma: ART.A DESIGN, družba za in-

ženiring, oblikovanje in agencijsko dejav-
nost, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: ART.A DESIGN,
Ljubljana, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,812.840 SIT
Ustanovitelji: Avbelj Franc, Ljubljana,

Gradaška 14, vstop 27. 11. 1989, vložek
901.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Avbelj Alenčica, Ljubljana, Gradaška 14,
vstop 27. 11. 1989, vložek 901.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorzi Elena,
Gorizia, Via dei gelsi 51, vstop 27. 11. 1989,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 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
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 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; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov in kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-34474

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17774 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa NONO’S, inženiring in sto-
ritve, d.o.o., Ulica v Kokovšek 58, Ljub-
ljana-Črnuče, sedež: Ulica v Kokovšek 58,

Ljubljana-Črnuče,  pod  vložno  št.
1/24123/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5751896
Firma: NONO’S, inženiring in stori-

tve, d.o.o., Ljubljanska 102, Domžale
Skrajšana firma: NONO’S, d.o.o., Dom-

žale
Sedež: Domžale, Ljubljanska 102
Ustanovitelja: Korošec Sašo Aleksander,

izstop 20. 10. 1994; Čepuran Zoran, Ljub-
ljana, Mucherjeva 8, vstop 30. 6. 1993, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Nonkovič Zoran, Kranj, Cesta na Belo
20, vstop 30. 6. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Sašo Aleksander, razrešen
20. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov.

Rg-34475

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17815 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAX, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Podlipo-
vica 67, Izlake, sedež: Podlipovica 67, Iz-
lake, pod vložno št. 1/05789/00 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.: 5343097
Firma: SERVIS LAMOVŠEK, podjet-

je za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Gladež 8, Izlake

Skrajšana firma: SERVIS LAMOV-
ŠEK, d.o.o., Izlake

Sedež: Izlake, Gladež 2
Osnovni kapital: 1,631.516 SIT
Ustanovitelj: Lamovšek Maks, Izlake,

Gladež 2, vstop 20. 3. 1990, vložek
1,631.516 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17863 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ZIMEX, notranja in zuna-
nja trgovina, zastopstva, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Slovenčeva 131, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5573882
Firma: ZIMEX-ZIMA & CO, notranja

in zunanja trgovina, zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: ZIMEX-ZIMA & CO,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Zima Matjaž, vstop 6. 2.

1992 in Zima Katarina, vstop 27. 12. 1994,
oba iz Ljubljane, Slovenčeva 131, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-34497

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18077 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DONIČAR, podjetje za ser-
visne storitve, trgovina, export-import,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Novo Polje, Ce-
sta XIV/15, Ljubljana, pod vložno št.
1/20156/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., uskladitev dejavnosti in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5686610
Firma: DONIČAR CO, d.n.o., podjetje

za servisne storitve, trgovina, export-im-
port, Ljubljana, Novo Polje, Cesta XIV/15

Skrajšana firma: DONIČAR CO, d.n.o.,
Novo Polje, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Doničar Mijo, vložek
60.000 SIT, in Doničar Michael, vložek
40.000 SIT, oba iz Ljubljane, Novo Polje,
Cesta XIV/15, vstopila 20. 12. 1994, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo.

Rg-34498

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18082 z dne 4. 1. 1996 pri
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subjektu vpisa MOTIV +, podjetje za tr-
govino,  d.o.o.,  sedež:  Opekarska  13/c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10097/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5445817
Sedež: Ljubljana, Trg Komandanta

Staneta 1/c
Osnovni kapital: 1,501.979,50 SIT
Ustanovitelj: Ibrahimagič Mugdim,

Ljubljana, Kogojeva 4, vstop 22. 9. 1994,
vložek 1,501.979,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-34502

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18118 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VALUE, podjetje za eko-
nomsko-komercialne, finančno-računo-
vodske in davčne storitve, Medvode, Bo-
gatajeva 8, d.o.o., sedež: Bogatajeva 8,
Medvode, pod vložno št. 1/17067/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustano-
vitelja, zastopnika, deležev ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5855004
Firma: VALUE, svetovanje, izobraže-

vanje, posredništvo, d.o.o., Medvode
Sedež: Medvode, Cesta na Svetje 9
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Klavora Vesna, izstop

28. 12. 1994; Klavora Vlasta, vstop 28. 12.
1994 in Klavora Mitja, vstop 22. 11. 1995,
oba iz Medvod, Cesta na Svetje 9, vložila
po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Klavora Mitja, imenovan 22. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Klavora Vlasta, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Klavora Vesna, razrešena 28. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 4531 Električne inštalacije; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje
in ekperimentalni 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; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-34505

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18146 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DVP INT, d.o.o., družba za
razvoj in promocijo, Saveljska 94, Ljub-
ljana, sedež: Saveljska 94, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5798531
Firma: DVP Trade & Inovation Con-

sulting, d.o.o., družba za promocijo, trgo-
vino in inovacijsko svetovanje

Skrajšana firma: DVP Trade & Inova-
tion Consulting, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,504.600 SIT
Ustanoviteljica: Pretnar Vladimira Do-

ša, Ljubljana, Saveljska 94, vstop 22. 4.
1993, vložek 1,504.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-34508

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18162 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MEGIM-STELCOM, pro-
izvodno, trgovsko, servisno in gostinsko-
turistično podjetje, sedež: Šmartinska
130, Ljubljana, pod vložno št. 1/09032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425786
Firma: MEGIM, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGIM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Meglič Igor, Ljubljana,

Matjaževa 15, vstop 25. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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 opremo za AOP; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5152 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 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; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420

Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-34513

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18726 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS TURIZEM, tu-
ristično podjetje, d.d., Ljubljana, Praža-
kova 4, sedež: Pražakova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti, člane nadzornega sveta in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5448743
Osnovni kapital: 173,329.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Breznik Peter,

Čelan Branko, Kurjački Milivoj, Krivoka-
pić Predrag, Mohorič Tone, Nadj Joško,
Tancer Marko in Vavpotič Liljana, vsi vsto-
pili 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-34522

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18925 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SCHNECKENREITHER,
podjetje za transport, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Gradaška 12 b, se-
dež: Gradaška 12 b, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22266/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega

kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5917409
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Schneckenreither Alfred,

Avstrija, Traum, vstop 25. 12. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Schneckenreither Wolfgang, Avstrija, An-
felden, vstop 25. 12. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-34529

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19378 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ASINUS, inženiring, za-
stopstva in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 9, sedež: Vojkova 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, zastopnikov in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5631955
Firma: ASINUS, inženiring, zastopstva

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ASINUS, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Hasanagič Ahmet, Ljub-

ljana, Vojkova 9, vstop 20. 5. 1992, vložek
503.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrovič Ljubomir, Ljubljana, Pot na Fužine
41, vstop 20. 5. 1992, vložek 503.333 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Vežnaver And-
jelo, izstop 19. 12. 1994; Vidic Boža, Tržič,
Zelenica 4, Bistrica pri Tržiču, vstop 19. 12.
1994, vložek 503.333 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščen za zastopanje: direk-
tor Hasanagič Ahmet, razrešen 16. 10. 1995;
direktorica Vidic Boža, imenovana 16. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 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; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji 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,
pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni 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.; Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 65121 Dejav-
nost bank; 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; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-34530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19730 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES Kemija,
družba za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22, se-
dež: Dunajska cesta 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13575/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5526876
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Renčelj Dušan, rezrešen 30. 11. 1995;
zastopnik Rodman Tomaž, Ljubljana, Me-
nardova 59, imenovan 1. 12. 1995, kot v.d.
poslovodja - v.d. direktorja zastopa družbo
neomejeno, razen pri sklepanju naslednjih
pogodb: pogodb o nakupu, prodaji ter obre-
menitvi nepremičnin, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja; pogodb o pro-
metu blaga in storitev nad vrednostjo 500.000
DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja; pogodb o na-
kupu in prodaji osnovnih sredstev ter drugih
vlaganjih, katere sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodb o najemanju in
dajanju kratkoročnih kreditov in garancijskih
pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM, v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja; pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-34539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19819 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES vzdrže-
vanje objektov, družba za vzdrževanje,

varovanje in oskrbovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska
c. 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/13577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526868
Osnovni kapital: 10,042.165,90 SIT
Ustanovitelji: Mednarodno podjetje Slo-

venijales, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 22. 10. 1991, vložek 10,042.165,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Breskvar Aleš, Ljubljana, Bratino-
va 22, razrešen 1. 1. 1995 in ponovno ime-
novan za zastopnika, ki zastopa kot v.d.
direktor družbe. Poslovodja – direktor za-
stopa družbo neomejeno, razen pri sklepa-
nju naslednjih pogodb: pogodb o nakupu,
prodaji ter obremenitvi nepremičnin, ki jih
sklepa po predhodnem soglasju ustanovite-
lja; pogodb o nakupu in prodaji osnovnih
sredstev ter drugih vlaganjih, katere sklepa
po predhodnem soglasju ustanovitelja; po-
godb o najemanju in dajanju kratkoročnih
kreditov in garancijskih pogodb nad vred-
nostjo 100.000 DEM, v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki jih sklepa po predhodnem soglasju usta-
novitelja; pogodb o najemanju in dajanju
dolgoročnih kreditov in garancijskih po-
godb, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja ter drugih pogodb oziroma
pravnih poslov, katerih vrednost presega
500.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-34549

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05341 z dne 19. 12. 1995
pri subjektu vpisa ELEKTRONIKA KRE-
CULJ, proizvodnja, prodaja in servisi-
ranje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, se-
dež: Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/05168/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5335809
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:

3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 321 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 4531 Električne inštalacije.

Rg-34554

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05598 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ABIR, inštalaterstvo, pro-
izvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Kamnik, Slatnarjeva 12, sedež: Slatnar-
jeva 12, Kamnik, pod vložno št. 1/12603/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5500516
Firma: ENERKON, zastopanje, inženi-

ring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Kam-
nik

Skrajšana firma: ENERKON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,963.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Robert, Kamnik,
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Slatnarjeva 12, vstop 8. 5. 1991, vložek
981.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Marija, izstop 22. 11. 1995; Poljak
Igor, Ljubljana, Fabianijeva 31, vstop
22. 11. 1995, vložek 981.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Poljak Igor, imenovan 22. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Bizjak
Robert, razrešen 22. 11. 1995 in imenovan
za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-34558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16989 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PETER’S MEDICAL, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Kob-
larjeva 3/a, sedež: Koblarjeva 3/a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5855136
Osnovni kapital: 2,475.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Peter, Vodice, Utik 29,

vstop 23. 7. 1992, vložek 2,475.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03826 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa Skupina ATLANTIS, hiša
računalnikov, d.o.o., Ljubljana, Hajdri-
hova 28, sedež: Hajdrihova 28, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24896/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, deležev, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834066
Ustanovitelj: Velechovsky Tomaž, izstop

22. 8. 1995; Velak Karmen, izstop 22. 8.
1995; Rismal Borut, Ljubljana, Cankarjeva
4, vstop 2. 11. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velechovsky Tomaž, razrešen 20. 6.
1995; zastopnica Velak Karmen, razrešena
20. 6. 1995; zastopnik Rismal Borut, razre-
šen 19. 10. 1995 kot namestnik direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-

tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4521 Splošna
gradbena dela; 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; 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 opremo za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5155 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
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nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-34566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05595 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/27199/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924707
Firma: PROSOFT INTERNACIONAL,

podjetje za informacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PROSOFT INTER-
NACIONAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Malalan Rajko, Ljubljana,

Neubergerjeva ulica 11, vstop 24. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malalan Rajko, imenovan 24. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 511 Posred-
ništvo; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 6312 Skladiščenje; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje   z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 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; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Rg-34572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13570 z dne 28. 12. 1995
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNA
AGENCIJA GRAFOS, podjetje za oprav-
ljanje drugih zavarovalnih poslov, d.o.o.,
Videm 6/a, Dol pri Ljubljani, sedež: Vi-
dem 6/a, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/24084/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5787092
Firma: ZAVAROVALNA AGENCIJA

GRAFOS, družba za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ZAVAROVALNA
AGENCIJA GRAFOS, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Poljanska 95
Osnovni kapital: 1,576.869 SIT
Ustanovitelj: Vreček Dušan, Dol pri

Ljubljani, Videm 6/a, vstop 10. 6. 1993,
vložek 1,576.869 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34576

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16648 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ORION INTERTRADE,
mednarodni inženiring in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška c. 149b, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5459265
Osnovni kapital: 3,004.150 SIT
Ustanovitelji: Kučej Bernard, Ljubljana,

Rožna dolina VIII/24a, vstop 1. 12. 1990,
vložek 1,001.383,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Peric Giovani Branco, al Torre,
Udine, Italija, Via Ugo Foscolo 5, Campo-
logno, vstop 1. 12. 1990, vložek
1,001.383,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Orion di Peric Dario & C.S.A.S, (UD),
Italija, Via San Michele 1/c, Manzano, vstop
1. 12. 1990, vložek 1,001.383,33 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ružman Alenka, razrešena 16. 12.
1994; direktor Kučej Bernard, imenovan
16. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
razen za posle navedene v nadaljevanju, za
katere je potrebno predhodno pismeno so-
glasje skupščine: zavezovanje družbe v pro-
metu blaga in storitev v vrednosti nad
5,000.000 (pet milijonov 00/100) tolarjev;
prodaja nepremičnin v lasti družbe; najema-
nje ter dajanje posojil ali kreditov fizičnim
osebam; plasiranje sredstev družbe v vred-
nosti nad 5,000.000 (pet milijonov 00/100)
tolarjev kumulativno pri enem komitentu;
vsakršno dolgoročno vlaganje sredstev v
druge pravne osebe; ustanovitev poslovnih
enot družbe.

Dejavnost se razširi na: izdelava, sestav-
ljanje, montaža, popravilo pohištva in dru-
gih lesenih izdelkov po naročilu in druge
storitve lesnopredelovalne obrti; komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; izdelava tehnične in druge
dokumentacije (projektiranje); organizacija
in posredovanje pri gradnji kompletnih gos-
podarskih in drugih objektov (inženiring);
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; storitve kontrole kakovosti in koli-
čine blaga; prirejanje sejmov in razstav; raz-
množevanje, naslavljanje, izdelava fotograf-
skih in drugih kopij ter ostale birotehnične
storitve; trgovina na debelo in drobno v na-
slednjih trgovskih strokah: pohištvo, kemič-
ni izdelki, barve, laki in potrebščine, grad-
beni, sanitarni, instalacijski in ogrevalni ma-
terial; prevoz blaga v notranjem in medna-
rodnem cestnem prometu.

Rg-34582

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05680 z dne 4. 1. 1996 pod

št. vložka 1/27215/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926513
Firma: PEKING, trgovina in gostin-

stvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PEKING, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Litijska 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Chen Ti Jen, Kitajska,

Zheyiang, vstop 30. 11. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ji
Aifen, Kitajska, Zheyiang, vstop 30. 11.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ji Aifen, imenovan 30. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Chen
Ti Jen, imenovan 30. 11. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja;
prokurist Ajdinovič Ibrahim, Ljubljana, Vul-
čeva 32, imenovan 30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-34585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12568 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ENS, podjetje za gradbene,
fotografske in ostale storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slapnikova ul. 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5652812
Firma: ENS, podjetje za gradbene, geo-

detske, fotografske in ostale storitve,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klančišar Jasna, Ljublja-

na, Slapnikova 9, vstop 6. 4. 1992, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klančišar Ervin, Ljubljana, Slapnikova 9,
vstop 15. 6. 1994, vložek 1,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Klančišar Ervin, imenovan 15. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34596

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16996 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TURNŠEK, inženiring,
d.o.o., Trzin, sedež: Mlakarjeva 11, Men-
geš-Trzin, pod vložno št. 1/10702/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, uskladitev dejav-
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nosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5455073
Firma: TURNŠEK & Co., inženiring,

d.n.o., Trzin, Mlakarjeva 11
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Turnšek Franc, Trzin,

Mlakarjeva 11, vstop 20. 12. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Turnšek Terezija, Celje, Ker-
snikova 36, vstop 20. 12. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov.

Rg-34601

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05588 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CONTINENTAL FILM,
družba za distribucijo in promocijo fil-
mov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/26084/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5822718
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Hafner Irena, Ljubljana, Celovška
177, imenovana 15. 11. 1995, zastopa druž-
bo kot vršilka dolžnosti direktorja. Samo-
stojno razpolaga z zneski do 2000 DEM v
tolarski protivrednosti, za razpolaganje z
zneski nad 2000 DEM v tolarski protivred-
nosti potrebuje sopodpis prokurista.

Rg-34606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05672 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FLAMINGO - M, podjetje
za zunanjo trgovino, proizvodnjo in turi-
zem, družba z omejeno odgovornostjo,
Ljubljana, Prešernova 3, sedež: Prešer-
nova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/23402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5780993
Firma: VENTEX, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VENTEX, d.o.o.
Ustanovitelja: Todori Marjeta, vstop 24.

4. 1993 in Todori Janko, vstop 1. 2. 1995,
oba iz Ljubljane, Prešernova 3, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Todori Marjeta, razrešena 1. 12. 1995
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja;
direktor Todori Janko, imenovan 1. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 366 Druge predelovalne dejavno-
sti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 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; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 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; Priprava in dostava hrane
(catering); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-34614

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05562 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27283/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5924596
Firma: LIMMO TRADE, trgovina in

storitve, d.o.o., Vevče, Vevška c. 52
Skrajšana firma: LIMMO TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Vevče, Vevška c. 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pintar Damir, Ljubljana,

Brdnikova 16, vstop 20. 11. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rupnik Jurij, Ljubljana, Ul. Malči Beličeve
99, vstop 20. 11. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šušteršič Mat-
jaž, Ljubljana, Savlje 72, vstop 20. 11. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tabaković Marjan, Ljubljana, Tbili-
sijska ul. 80, vstop 20. 11. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nosan Robert, Ljubljana, Goriča vas 40,
vstop 20. 11. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nosan Robert, imenovan 20. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in prosja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; Gradnja objek-
tov in delov objektov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 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,
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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;
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 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; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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.; 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

Popravila izdelkov široke porabe; Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 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; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Po-
slovanje 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 pos-
redništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 732 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
7440 Ekonomska propaganda; Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921 Film-
ska in videodejavnost; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 9512
Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine; 92521 De-
javnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; Športna dejavnost; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-34618

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15307 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VARIA, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Levstikova 3,
Šmartno pri Litiji, sedež: Levstikova 3,
Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/09692/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5440688
Firma: VARIA, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Cesta Ceneta Štu-
parja 3, Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Cesta Ceneta Štu-
parja 3

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dušak Alojz, Šmartno pri

Litiji, Levstikova 3, vstop 17. 11. 1990, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dušak Alojz ml., Ljubljana-Črnuče, Ce-
sta Ceneta Štuparja 3, vstop 17. 11. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvod-
nja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cin-
ka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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; 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; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-34627

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15590 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PIGVAL, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Mrakova 6, Vrhnika,
pod vložno št. 1/22215/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5737605
Firma: PIGVAL, trgovina in storitve,

d.o.o., Vrhnika

Skrajšana firma: PIGVAL, d.o.o., Vrh-
nika

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drašler Dean, Vrhnika, Sta-

ra cesta 3, vstop 25. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996: 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; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 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; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-34633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17476 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa NAUTIC ADRIA, družba
za nautični turizem, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržna 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/11706/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474655
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ugo Miloš, izstop 20. 12.

1994; Mally Aleš, Ljubljana, Tržna ulica 3,
vstop 20. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ugo Miloš, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Mally Aleš, imenovan 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 9262

Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-34635

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15250 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EURO GRAFIK, proizvod-
nja, trgovina, gostinstvo, turizem, mar-
keting, in storitve, d.o.o., Glinškova
ploščad 17, Ljubljana, sedež: Glinškova
ploščad 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/16205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5855063
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šušteršič Zdenka in Deki-

ć Miloš, oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad
17, vstopila 6. 3. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-34642

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12651 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GABY, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Šišenska 44, sedež: Ši-
šenska 44, Ljubljana, pod vložno št.
1/07281/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5392403
Firma:  GABY,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., TPC Loka na Vrhniki, Robova 6,
Vrhnika

Skrajšana firma: GABY, d.o.o., Vrhni-
ka

Sedež: Vrhnika, Robova 6, TPC Loka
na Vrhniki

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Lančič Vladimir, vstop

30. 4. 1990 in Lančič Mojca, vstop 30. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Šišenska 44, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
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in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti povezane s finančnim posredništvom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-34646

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11001 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GAMA SYSTEM, podjetje
za razvoj, izobraževanje svetovanje, mar-
keting, komercialne storitve, zastopanje
ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Trnovska
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/20249/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5687055
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šobota Marko, Ljubljana,

Trnovska 6, vstop 13. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17572 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SLEJKO, družba za oprav-
ljanje prevozov in selitev, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Robičeva 5, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05860/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5664004
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slejko Radomir, Ljublja-

na, Robičeva 5, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-34652

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16998 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BOH, trgovina na debelo in
drobno, export-import, d.o.o., Dobrunje,
sedež: Aličeva 1, Dobrunje, pod vložno št.
1/16014/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571740
Firma: BOH, trgovina na debelo in

drobno, export-import, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BOH, d.o.o., Lju-

bljana
Sedež: Ljubljana, Pot k Savi 9 B
Osnovni kapital: 4,428.900 SIT
Ustanovitelj: Boh Tomo, Dobrunje, Ali-

čeva ul. 1, vstop 25. 2. 1992, vložek
4,428.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Košir Peter, Ljubljana, Klemenova
13, imenovan 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34653

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16999 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AŽ INTERIER, podjetje za
trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Križna 34, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5833434
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Peter, Ljubljana, Kle-

menova 13, vstop 22. 2. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Boh Tomo, Dobrunje, Aličeva ul. 1,
imenovan 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi;
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-34655

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17534 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa EXPO, podjetje za inženi-
ring, consalting, proizvodnjo, marketing,
trgovino in geodetskih storitev, d.o.o.,
Ljubljana, Kogojeva 8, sedež: Kogojeva
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/10573/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448549
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šušteršič Miloš, Ljublja-

na, Kogojeva 8, vstop 18. 12. 1990, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šušteršič Marko, Ljubljana, Brilejeva 20,
vstop 18. 12. 1990, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šušteršič Alen-
ka, Ljubljana, Kogojeva 8, vstop 18. 12.
1990, vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šušteršič Amalija, Ljubljana,
Kogojeva 8, vstop 18. 12. 1990, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.
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Rg-34658

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17548 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu
vpisa FININ, svetovanje, zastopanje in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Slovenska 54, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22244/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742676
Skrajšana firma: FININ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škopac Nuša, Ljublja-

na, V Murglah 103, vstop 3. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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 zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-

javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-34668

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17604 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SILA consulting, informa-
tika, svetovanje, zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana,  Brilejeva  1,  sedež:  Brilejeva  1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5464552
Osnovni kapital: 1,577.745 SIT
Ustanovitelj: Sila Aleksander, Ljublja-

na, Brilejeva 1, vstop 1. 2. 1991, vložek
1,577.745 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34676

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15726 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AL.R., trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Zbilje 7/j, Medvode, se-
dež: Zbilje 7j, Medvode, pod vložno št.
1/18981/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5633206
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanoviteljica: Rupnik Alenka, Medvo-

de, Zbilje 7/j, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1996: Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-

tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 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 opremo za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, 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; 5140 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; Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
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civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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
apratov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-34690

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18325 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa STICOM, trgovsko izvoz-
no-uvozno podjetje, d.o.o., Dunajska 7,
Ljubljana, sedež: Dunajska 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08189/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5409098
Firma: FEROCOM-ARMATURE, po-

djetje za trgovino in storitve, d.o.o., Du-
najska 7, Ljubljana

Skrajšana firma: FEROCOM-ARMA-
TURE, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,504.100 SIT
Ustanovitelja: Golob Jože, Ljubljana, Zi-

herlova 2, vstop 17. 7. 1990, vložek 752.050
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jovan Mar-
jan, Ljubljana, Bratovševa ploščad 19, vstop
17. 7. 1990, vložek 752.050 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
opremo za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
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nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-34691

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00526 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa A PARTNER, družba za
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Brodarjev trg 3, sedež: Brodarjev trg 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24248/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5787432
Firma: A PARTNER, družba za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Oberžan Janko, izstop

29. 1. 1996; Panza Frece Tea, Ljubljana,
Brodarjev trg 3, vstop 15. 6. 1993, vložek
1,663.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34696

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19235 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa INOVA, podjetje za pro-
jektiranje, izdelavo in servisiranje elek-
tričnih instalacij in naprav, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta v Kostanj 5b, sedež: Cesta v
kostanj 5b, Ljubljana, pod vložno št.
1/18080/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5622522
Firma: INOVA, Podjetje za projekti-

ranje, izdelavo in servisiranje električnih
instalacij in naprav, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habič Anton, Ljubljana,

Cesta v Kostanj 5b, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov.

Rg-34700

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07978 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TAU, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/20609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5697760
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Agropro, d.o.o., Ljublja-

na, Dolenjska c. 83, vstop 25. 11. 1992,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sluga Jurij, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 136, vstop 25. 11. 1992, vložek
671.625 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačec Matjaž, Maribor, Zelena ulica 22,
vstop 25. 11. 1992, vložek 453.375 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34711

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17475 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa JAN AVTO, trgovina z av-
tomobili, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 159,
sedež: Dunajska 159, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5631599
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Janez, Bukovica 4,

Vodice, vstop 11. 5. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34718

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18890 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SMET, svetovanje, marke-
ting, engeniring, trgovina, d.o.o., sedež:
Seničica 4, Medvode, pod vložno št.
1/11811/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5492009
Firma: SMET, svetovanje, marketing,

engeniring, trgovina, d.o.o., Medvode, Se-
ničica 4

Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Trupej F. Ferdinand, Med-

vode, Seničica 4, vstop 22. 12. 1990, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 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 rezrvnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opremo za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
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strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
552482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-34727

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05559 z dne 9. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27235/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5924588
Firma: JENEWEIN, kadrovsko sveto-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JENEWEIN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska cesta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jean-Francois Jenewein,

Republika Avstrija, Schmidgasse 3, Wien,
vstop 8. 12. 1995, vložek 1,110.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrečar Peter,
Republika Avstrija, Witthauergasse 25/6,
Wien, vstop 8. 12. 1995, vložek 390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vrečar Peter, imenovan 8. 12. 1995, za-
stopa družbo z omejitvami, ki so navedene
v 5. členu Pogodbe o ustanovitvi družbe;
direktor Teržan Nikolaj, Ljubljana, Poljan-
ska cesta 19, imenovan 9. 12. 1995, zastopa
družbo z omejitvami, ki so navedene v
5. členu Pogodbe o ustanovitvi družbe.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34733

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12419 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa IRRI - M, podjetje za na-
makanje in inženiring na tem področju,
d.o.o., Ljubljana, Bijedičeva 2, sedež: Bi-
jedičeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/04927/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, zastopnika in preoblikovanje iz d.o.o.
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5330564
Firma: IRRI - MOHAR & ostali, pod-

jetje za namakanje in inženiring na tem
področju, d.n.o.

Skrajšana firma: IRRI – MOHAR &
ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 2
Ustanovitelji: Mohar Leon-Franc, Ljub-

ljana, Kunaverjeva 2, vstop 17. 1. 1990,
vložek 18.100 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Mohar Alenka Ga-
brijela, Ljubljana, Kunaverjeva 2, vstop
15. 6. 1994, vložek 9.050 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Mohar
Katja, Ljubljana, Kunaverjeva 2, vstop
15. 6. 1994, vložek 9.050 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mohar Alenka Gabrijela, imenovana
15. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Mohar Katja, imenovana 15. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34948

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05593 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SKANJA, inženiring, elek-
tro servis in komercialne ter finančne

storitve, d.o.o., Mengeš, sedež: Cankarje-
va 2, Mengeš, pod vložno št. 1/16586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5624738
Osnovni kapital: 1,970.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Ana in Skok Janez,

oba iz Mengša, Cankarjeva 2, vstopila
16. 3. 1992, vložila po 985.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi: končna dela v grad-
beništvu; načrtovanje in izdelava krmilno
regulacijskih sistemov z računalniško pod-
poro; turistična dejavnost, vodništvo po go-
rah.

Dejavnost družbe je: projektiranje in iz-
delava kremilnih električnih omaric za jaki
in šibki tok ter specifičnih stikal; popravilo
in vzdrževanje električnih aparatov; izdela-
va, montaža, popravilo in vzdrževanje aku-
stičnih ter video aparatov in naprav; projek-
tiranje in izdelava elektro instalacij v stano-
vanjskih in poslovnih objektih; inženiring,
projektiranje notranje opreme stanovanj in
poslovnih prostorov; finančne in knjigovod-
ske storitve za podjetja in obrtnike; organi-
zacija in izvajanje izobraževalnih tečajev s
področja financ in komerciale; komercialne
storitve, marketing; zastopanje podjetij v
prometu blaga in storitev; trgovina na debe-
lo in na drobno z živilskimi proizvodi; trgo-
vina na debelo in na drobno z neživilskimi
proizvodi; fotografske storitve; končna dela
v gradbeništvu; načrtovanje in izdelava kr-
milno regulacijskih sistemov z računalniško
podporo; turistična dejavnost, vodništvo po
gorah.

Rg-34952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05648 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa EUROIMPEX, trgovina,
proizvodnja, storitve, inženiring, d.o.o.,
Trzin, sedež: Pod gozdom 28, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/22660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5837880
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT
Ustanovitelj: Jevšenak Josip, Trzin,

Mengeš, Pod gozdom 28, vstop 25. 3. 1993,
vložek 1,613.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10259 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SPIRALA, podjetje za ser-
visiranje, fotokopiranje, trgovino in gra-
fične storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
menskega 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/07673/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5393973
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelji: Rupnik Mirko, Ljubljana,

Novo Polje C. XIV/21, vstop 26. 3. 1993,
vložek 526.350 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Železnik Simon, Vrhnika, Gradišče
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5, vstop 26. 3. 1993, vložek 526.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Export-import,
Klagenfurtter st. 15, Ferlach, vstop 26. 3.
1993, vložek 491.300 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-34972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10283 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa JOMAR, export-import,
d.o.o., Brezovica, Cesta na postajo 64, se-
dež: Cesta na postajo 64, pod vložno št.
1/19432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5662311
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mravlje Drago, Brezovi-

ca, Cesta na postajo 64, vstop 14. 5. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Schonleitner Josef, Kuchl, Avstri-
ja, Georgenberg 234, vstop 14. 5. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10289 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ATRAKTOR, podjetje za
informacijsko inženirstvo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratov Učakar
16, Ljubljana, pod vložno št. 1/04874/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5350077
Firma: ATRAKTOR, podjetje za in-

formacijsko inženirstvo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,729.000 SIT
Ustanovitelj: Bohinjec Irena, izstop

27. 5. 1994; Ferbar Janez, Ljubljana, Bratov
Učakar 16, vstop 9. 1. 1990, vložek
1,729.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34982

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10321 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa STESKO, trgovina, go-
stinstvo in usluge, d.o.o., Kurilniška 18,
Ljubljana, sedež: Kurilniška 18, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07996/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, firme, ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5392837
Firma: STESKO, trgovina, gostinstvo

in usluge, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Stevanović Miodrag,

Ljubljana, Prijateljeva 33, vstop 30. 5. 1990,
vložek 668.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Skok Natalija, izstop 23. 5. 1994;
Skok Alojzij, Ljubljana, Cerkova 9, vstop
23. 5. 1994, vložek 888.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Skok Natalija, razrešena 25. 5.
1994; prokurist Skok Alojzij, imenovan 25.
5. 1994.

Dejavnost se dopolni: trgovina na debe-
lo in drobno ter posredovanje pri prodaji:

lesa, lesnih izdelkov in pohištva, manjvred-
nega in carinskega blaga; komisijska proda-
ja; uvoz in izvoz lesa, lesnih izdelkov in
pohištva; predelava lesa in sekundarnih su-
rovin; izdelava oblačil.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno ter posredovanje pri pro-
daji naslednjih trgovskih strok: tekstilni iz-
delki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvar-
ski izdelki, izdelki iz konoplje in jute; obu-
tev in potrebščine; gumijasti izdelki, izdelki
iz kavčuka in plastičnih mas; kovinski in
železarski izdelki; valjani in vlečeni izdelki
črne in barvne metalurgije; elektronski in
elektrotehnični aparati, stroji, deli in po-
trebščine; elektrotehnični stroji, naprave,
oprema in elektrotehnični material ter sve-
tilna telesa; gradbeni, sanitarni, instalacij-
ski in ogrevalni material; keramični izdelki,
barve, laki in potrebščine; knjige; papir;
zdravila; drogerijsko blago; tobačni izdelki,
vžigalice in potrebščine; fotoaparati; galan-
terija, bižuterija, bazarsko blago in igrače;
glasbila; parfumerijsko in kozmetično bla-
go; ure in izdelki iz plemenitih kovin; izdel-
ki za šport, lov, ribolov in kampiranje; kme-
tijski stroji in orodje, umetna gnojila, seme-
na, sadilni material in sredstva za zaščito
rastlin in živine; starine in umetnine; izdel-
ki domače in umetne obrti; razširjanje dnev-
nikov, periodičnih publikacij in občasnih
časnikov, revij in drugih podobnih tiskov;
motorna vozila, deli in potrebščine; nafta in
naftni derivati, olja in masti; stare stvari;
sekundarne surovine – odpadki, tehnična
oprema in rezervni deli, orodja in potrebšči-
ne; gostinske storitve; organizacijski in pro-
izvodni inženiring; prevoz oseb in blaga v
cestnem prometu; vršenje naslednjih uslug:
čiščenje, pranje in nega osebnih avtomobi-
lov; uvoz in izvoz.

Zunanjetrgovinski promet ter posredo-
vanje pri prodaji iz naslednjih trgovskih
strok: tekstilni izdelki, konfekcija in izdel-
ki iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz ko-
noplje in jute; obutev in potrebščine; gu-
mijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in pla-
stičnih mas; kovinski in železarski izdelki;
valjani in vlečeni izdelki črne in barvne
metalurgije; elektronski in elektrotehnični
aparati, stroji, deli in potrebščine; elektro-
tehnični stroji, naprave, oprema in elektro-
tehnični material ter svetilna telesa; grad-
beni, sanitarni, instalacijski in ogrevalni
material; keramični izdelki, barve, laki in
potrebščine; knjige; papir; zdravila; droge-
rijsko blago; tobačni izdelki, vžigalice in
potrebščine; fotoaparati; galanterija, bižu-
terija, bazarsko blago in igrače; glasbila;
parfumerijsko in kozmetično blago; ure in
izdelki iz plemenitih kovin; izdelki za
šport, lov, ribolov in kampiranje; kmetijski
stroji in orodje, umetna gnojila, semena,
sadilni material in sredstva za zaščito rast-
lin in živine; starine in umetnine; izdelki
domače in umetne obrti; razširjanje dnev-
nikov, periodičnih publikacij in občasnih
časnikov, revij in drugih podobnih tiskov;
motorna vozila, deli in potrebščine; nafta
in naftni derivati, olja in masti; stare stva-
ri; sekundarne surovine – odpadki; tehnič-
na oprema in rezervni deli, orodja in po-
trebščine; trgovina na debelo in drobno ter
posredovanje pri prodaji; lesa, lesnih iz-
delkov in pohištva, manjvrednega in ca-

rinskega blaga; komisijska prodaja; uvoz
in izvoz lesa, lesnih izdelkov in pohištva;
predelava lesa in sekundarnih surovin; iz-
delava oblačil.

Rg-34986

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10334 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PINUS, podjetje za ureja-
nje prostora, Kočevje, d.o.o., sedež: Bra-
čičeva 28, Kočevje, pod vložno št.
1/05968/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5359694
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Turk Šega Ljuba, Ko-

čevje, Bračičeva 28, vstop 2. 4. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 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;
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; 602 Drug kopenski promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-34989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10339 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TESNILA, proizvodnja in
zastopanje Trzin, d.o.o., sedež: Jemčeva
12, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/02663/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5301734
Osnovni kapital: 35,491.000 SIT
Ustanovitelj: Kolenc Valentin, Trzin,

Mengeš, Jemčeva 12, vstop 25. 9. 1989,
vložek 35,491.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-35012

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10884 z dne 3. 8. 1995 pri
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subjektu vpisa ZAVČAN, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina in gostinstvo, Rovte, sedež:
Rovte 16, Rovte, pod vložno št. 1/23153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah –
predložitev družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5786215
Ustanovitelja: Kunc Marjan in Kunc Vil-

ma, oba iz Rovt, Rovte 16, vstopila 30. 4.
1993, vložila po 2,303.245 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-35014

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11267 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CMZT, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem in gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dajnkova 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16178/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5576229
Osnovni kapital: 1,644.516,10 SIT
Ustanovitelj: Cvijić Milorad, Ljubljana,

Dajnkova 18, vstop 3. 3. 1992, vložek
1,644.516 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35020

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11588 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa NADA, podjetje za gradbe-
ništvo, montažo in trgovino, Kamnik,
d.o.o., Novi trg 32a, Kamnik, pod vložno
št. 1/06173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5350808
Osnovni kapital: 1,679.850,70 SIT
Ustanovitelji: Jeglič Anica, Jeglič Janez

in Jeglič Roman, vsi iz Kamnika, Novi trg
32a, vstopili 26. 3. 1990, vložili po
559.950,23 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Kumar Bernarda, izstop 24. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kumar Bernarda, razrešena 24. 5.
1994; direktor Jeglič Roman, imenovan 24.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Jeglič Janez, imenovan 24. 5. 1994,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-35022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11592 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AMICO, podjetje za turi-
stični marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koprska 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/13218/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme ter sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5517320
Firma: AMICO, d.o.o.
Skrajšana firma: AMICO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Mirje 12
Osnovni kapital: 2,960.000 SIT
Ustanovitelj: Prijatelj Ignacij, Ljubljana,

Kavškova 3, vstop 4. 4. 1991, vložek
2,960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35034

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11627 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ALPE TRADE CO, podjet-
je za trgovino, gostinstvo, turizem in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09422/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5428971
Sedež: Ljubljana, Pot v hribec 12
Osnovni kapital: 1,534.650 SIT
Ustanovitelja: Ulaga Zlatko, Prebold,

Matke 6, vstop 6. 11. 1990, vložek 767.325
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ulaga Bar-
bara, Ljubljana, Zvezda 19, vstop 1. 6. 1993,
vložek 767.325 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-35035

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11630 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ZIG, podjetje za marke-
ting, inženiring, zastopanje in posredova-
nje blaga in storitev v notranji trgovini,
d.o.o., Grosuplje, Kajuhov dvor 8, sedež:
Kajuhov dvor 8, Grosuplje, pod vložno št.
1/04873/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, spremembo dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5363667
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelji: Stipanič Bojan, Grosuplje,

Kajuhov dvor 8, vstop 18. 12. 1989, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žorž Samo, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
32, vstop 18. 12. 1989, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Možina Bog-
dan, Ljubljana, Celjska 20, vstop 6. 6. 1994,
vložek 825.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 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; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 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); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;

7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-35036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11631 z dne 10. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOTRUNK, zasebno
podjetje za trgovino in svetovanje, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Ježica 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5699231
Firma: AVTOTRUNK, zasebno podjet-

je za trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Ježica 2

Osnovni kapital: 1,855.913 SIT
Ustanovitelja: Trunk Rajko in Trunk Bre-

da, oba iz Ljubljane, Mlinska pot 4, vstopila
8. 9. 1992, vložila po 927.956,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-35038

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11637 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LAH, podjetje za uvoz -
izvoz, trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Komenda, Klanec 13, sedež: Kla-
nec 13, Komenda, pod vložno št.
1/08374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5411815
Osnovni kapital: 3,908.673 SIT
Ustanovitelj: Lah Marko, Komenda, Kla-

nec 13, vstop 31. 7. 1990, vložek 3,908.673
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35040

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11643 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FAMA, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Bistriška 10, sedež: Bi-
striška 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/07280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5385067
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelj: Makić Fikret, Ljubljana,

Bistriška 10, vstop 25. 5. 1990, vložek
1,579.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35043

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11647 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KENIG, d.o.o., podjetje za
opravljanje grafičnih storitev, trgovino,
proizvodnjo, Jakhlova 29, Grosuplje, se-
dež: Jakhlova 29, Grosuplje, pod vložno
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št. 1/12741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo skrajšane firme
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509653
Skrajšana firma: KENIG, d.o.o., Gro-

suplje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Silvo, Grosuplje,

Jakhlova 29, vstop 12. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kralj Vesna, Grosuplje, Jakhlova
29, imenovana 31. 5. 1994.

Rg-35055

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11710 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MARKET ŠPIK, d.o.o., tr-
govsko podjetje, Trbovlje, – Gimnazijska
c. 15e, sedež: Gimnazijska c. 15e, Trbov-
lje, pod vložno št. 1/16160/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5597021
Ustanovitelja: Erjavec Nikolaj, Trbov-

lje, Gimnazijska c. 15e, vstop 2. 12. 1991,
vložek 4,956.320,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Erjavec Romana, Trbovlje, Gim-
nazijska cesta 15e, vstop 15. 11. 1993, vlo-
žek 4,948.320,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-35058

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11974 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MOJCA, d.o.o., špedicija,
transport, zastopanje, uvoz-izvoz in trgo-
vina, Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/08178/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5393809
Firma: MOJCA, d.o.o., špedicija,

transport, zastopanje, uvoz-izvoz in trgo-
vina, Ljubljana, Letališka 16

Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanoviteljica: Javh Mojca, Ljubljana,

Suhadolčanova 35, vstop 16. 7. 1990, vlo-
žek 1,626.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-35091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12083 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FI - TRADE, podjetje za
finančne, računovodske in poslovne stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Pot na Rakovo jel-
šo 150, sedež: Pot na Rakovo jelšo 150,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06960/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5387442
Osnovni kapital: 1,549.646 SIT
Ustanoviteljica: Jagodic Rozi, Ljublja-

na, Pot na Rakovo jelšo 150, vstop 10. 5.
1990, vložek 1,549.646 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 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.

Rg-35108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12219 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa EMBEA, svetovanje, trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Trnovski pristan
12, sedež: Trnovski pristan 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11951/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486696
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanoviteljica: Burger Maja, Ljubljana,

Trnovski pristan 12, vstop 3. 4. 1991, vlo-
žek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe je: svetovanje, pro-
izvodnja, nakup in prodaja ter storitve na
področjih: trgovina na debelo in drobno:
pohištva, polizdelkov za pohištvo, notranje
in zunanje opreme prostorov, drobnih in
funkcionalnih ter dekorativnih proizvodov;
socialna dela: svetovanje v obremenilnih si-
tuacijah, svetovanje pri zdravljenju alkoho-
likov (razen zdravstvenega, svetovanje pri
reševanju invalidskih postopkov, pomoč pri
uveljavljanju socialnovarstvenih pomoči;
kadrovska dela: posredovanje pri iskanju za-
poslitve; finančni konsulting; prevoz blaga
in oseb v cestnem prometu za potrebe pod-
jetja; proizvodnja ekskluzivnih živilskih
proizvodov in njihova prodaja na drobno:
izdelovanje sladic, priprava brezalkoholnih
pijač, priprava hladnih jedi; promocijske ak-
tivnosti, sejemska dejavnost, snemanje in
trženje propagandnih filmov in TV spotov;
trgovina na debelo in drobno z vsemi živil-
skimi in neživilskimi artikli; zastopanje, po-
sredništvo domačih in tujih podjetij v pro-
metu blaga in storitev; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; prodaja bla-
ga tujih proizvajalcev s konsignacijskega
skladišča; ekonomske, komercialne in orga-
nizacijske administrativne tehnične storitve;
storitve reklame in ekonomske propagande;
organiziranje nastopa na sejmih in razsta-
vah; storitve, raziskovanja ter dajanje infor-
macij in znanja v gospodarstvu in znanosti;
knjigovodske storitve in storitve obdelave
podatkov in računalniškega programiranja;
projektiranje, svetovanje, inženiring, mar-
keting; oblikovanje, fotografiranje; organi-
ziranje izobraževanja, strokovnih ekskurzij,
obiskov in preventivne rekreacije, sejmov;
ustvarjanje, proizvodnja, prodaja in posre-
dovanje avtorskih del in storitev; opravlja-
nje prevajalskih del; svetovanje s področja
kulinarike; organiziranje čiščenja poslovnih
in privatnih prostorov; podjetje opravlja de-
javnost svetovanja, proizvodnje, nakupa in
prodaje, uvoza in izvoza blaga in storitev na
področjih: trgovine na debelo in drobno:
pohištva, polizdelkov za pohištvo, notranje
in zunanje opreme prostorov, drobnih in
funkcionalnih ter dekorativnih proizvodov,
finančni konsulting, prevoz blaga in oseb v
mednarodnem cestnem prometu za potrebe
podjetja.

Rg-35125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13676 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MULTICHOICE, podjetje
za poslovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Resljeva 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25430/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5842077
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 16
Osnovni kapital: 5,051.500 SIT

Rg-35136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15165 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa WINER, podjetje za mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, Celarčeva 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5326605
Firma: TOMAS SPORT 2, podjetje za

trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gosposvet-
ska 7

Skrajšana firma: TOMAS SPORT 2,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 7
Osnovni kapital: 3,770.000 SIT
Ustanovitelji: Čope Roman, Ljubljana,

Celarčeva ulica 8, vstop 7. 2. 1990, vložek
377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perčič Igor, Ljubljana, Celarčeva ulica 14a,
vstop 27. 10. 1994, vložek 377.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Završnik Rok,
Ljubljana, Pod bresti 31, vstop 27. 10. 1994,
vložek 188.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Završnik Tomaž, Ljubljana, Pod bre-
sti 31, vstop 27. 10. 1994, vložek 2,827.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Završnik Tomaž, imenovan 27. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-35146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15772 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LIKOF, podjetje za uredi-
tev doma, Ljubljana, d.o.o., sedež: Brdni-
kova 37, Ljubljana, pod vložno št.
1/10562/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanovitelja in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448239
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Kočar Dušan, Ljubljana,

Brdnikova 37, vstop 10. 12. 1990, vložek
756.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Murgelj Natalija, Ljubljana, Brdnikova 37,
vstop 10. 12. 1990, vložek 750.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Von Gueard
Oliver Winand, izstop 28. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 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; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno

svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-35150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16269 z dne 10. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MARKETING JANČ, tr-
govsko posredniško podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta na Brdo 38/b, sedež: Cesta na
Brdo 38/b, Ljubljana, pod vložno št.
1/17101/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604869
Firma: ENZ.ZO, turistična agencija,

d.o.o., Ljubljana, Ul. Malči Beličeve 18
Skrajšana firma: ENZ.ZO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Ul. Malči Beliče-

ve 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Puhar Janez, izstop 12. 12.

1994; Pavlič Martin, Ljubljana, Slomškova
19, vstop 12. 12. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pavlič Martin, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa in predstavlja družbo brez omeji-
tev; prokuristka Žitko Maša, Ljubljana,
Dvorakova 11, imenovana 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-35153

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16379 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ENJA, podjetje za svetova-
nje in druge storitve ter dejavnosti, d.o.o.,
Majde Vrhovnikove 16, Ljubljana, sedež:
Majde Vrhovnikove 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16184/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5576458
Firma: ENJA, podjetje za založništvo

in svetovanje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Na Herši 7
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Nosan Maja, Ljubljana,

Na Herši 7, vstop 20. 2. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gulič Ivo, Ljubljana, Adamičeva 5, vstop
20. 2. 1992, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-

vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov.

Rg-35166

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16864 z dne 1. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KOMET INŽENIRING,
gradbeni inženiring Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 64, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02257/00 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.: 5289009
Skrajšana firma: KOMET INŽENI-

RING, Ljubljana, d.o.o.
Ustanovitelji: Čertanec Jernej, Ljublja-

na, Škofova 7, vstop 1. 8. 1989, vložek
1,462.019,26 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gantar Viktor, Kamnik, Sončna 8,
vstop 1. 8. 1989, vložek 1,462.019,26 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sankovič
Zdravko, Vir pri Domžalah, Kuharjeva 5,
vstop 1. 8. 1989, vložek 1,462.019,26 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 453 In-
štalacije 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Rg-35167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16672 z dne 29. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MENIŠIJA, podjetje za
proizvodnjo in promet, d.o.o., Begunje pri
Cerknici 85, sedež: Begunje pri Cerknici
85, Begunje pri Cerknici, pod vložno št.
1/23090/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5780225
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Čeček Stanko, Begunje pri

Cerknici, Begunje pri Cerknici 85, vstop
20. 4. 1993, vložek 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995: 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
020 Gozdarstvo in gozdarske storitve; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 361 Proizvod-
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nja pohištva; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-35175

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17526 z dne 4. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FARMAVITA LINE, pod-
jetje za marketing, organizacijo proizvod-
nje, proizvodnjo, komercialno posredo-
vanje ter trgovino, d.o.o., Zvezda 2, Ljub-
ljana, sedež: Zvezda 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, ustanoviteljev, dejav-
nosti, zastopnika in preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5671582
Firma: FARMAVITA MILANOVIĆ &

Co., trgovina in zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: FARMAVITA MILA-

NOVIĆ & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Milanović Slavka, vstop

23. 12. 1994 in Milanović Petar, vstop
16. 9. 1992, oba iz Ljubljane, Zvezda 5,
vložila po 54.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem; Milovano-
vič Ljubomir, izstop 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milanović Petar, razrešen 23. 12.
1994; zastopnik Milovanovič Ljubomir, raz-
rešen 23. 12. 1994. direktorica Milanović
Slavka, imenovana 23. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2020 Stavbno mizarstvo; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in račnal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
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); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi.

Rg-35183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18239 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SANODENT, podjetje za
stomatologijo in zastopstva, d.o.o., Mal-
narjeva 8, Ljubljana, sedež: Malnarjeva
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/04354/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5326362
Firma: SANODENT KRŽIŠNIK &

CO., trgovina in zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: SANODENT KRŽIŠ-

NIK & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Ceglar Deni, vložek 980

SIT in Kržišnik Ceglar Helena, vložek 1.020
SIT, oba iz Ljubljane, Malnarjeva 8, vstopi-
la 27. 12. 1989, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-35910

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08214 z dne 28. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CAT’S, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Domžale, sedež: Savska
47, Domžale, pod vložno št. 1/04040/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5318181
Firma: CAT’S Poljanšek in partnerji,

Trgovina in zastopstvo, d.n.o., Domžale,
Savska 47

Skrajšana firma: CAT’S Poljanšek in
partnerji, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Poljanšek Janez, izstop

20. 5. 1994; Poljanšek Milena, Domžale,

Savska 47a, vstop 28. 11. 1989, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Poljanšek Ivan, Domžale,
Savska 47a, vstop 23. 5. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Poljanšek Milena, imenovana
23. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Poljanšek Janez, razrešen 23. 5.
1994.

Rg-35923

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16302 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GAL TRADE, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Galjevica 57, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07193/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403294
Firma: REX LAVRIČ & Co., trgovina,

storitve in zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: REX LAVRIČ & Co.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Lavrič Franci, Ljubljana,

Galjevica 57, vstop 21. 5. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Rupnik Franc, Medvode, Zbi-
lje 7/j, vstop 21. 5. 1990, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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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); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi.

Rg-37189

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16706 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa AVBIRO, d.o.o., export-import,
Ljubljana, Nove Fužine 43, sedež: Nove
Fužine 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/10112/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5541654
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Avsec Bojan, Ljubljana,

Nove Fužine 43, vstop 23. 12. 1990, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37188

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16633 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa APRIL, d.o.o., zasebno podjetje za
trgovino, gostinstvo, turizem, proizvod-
njo, zastopanje in propagando, sedež: Ce-
sta 24. junija 68, Ljubljana, pod vložno št.
1/17589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5873681
Firma: APRIL ZULJAN IN PART-

NER, grafično oblikovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: APRIL ZULJAN IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Zuljan Srečko, vstopil

25. 3. 1992, in Zuljan Anka, vstopila 15. 12.
1994, oba iz Ljubljane, Cesta 24. junija 68,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zuljan Srečko, ki od 15. 12. 1994 zasto-
pa družbo skupno z drugo družbenico Anko
Zuljan, in direktorica Zuljan Anka, imeno-
vana 15. 12. 1994, ki zastopa družbo skup-
no z drugim družbenikom Srečkom Zu-
ljanom.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-37191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16723 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LAMAS, programska in strojna
oprema, Ivančna Gorica, d.o.o., Ul. 25.
maja 14, sedež: Ulica 25. maja 14, Ivanč-
na Gorica, pod vložno št. 1/05408/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5333598
Firma: LAMAS, računalniški inženi-

ring, Ivančna Gorica, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,826.900 SIT
Ustanovitelj: Lavrih Marko, Ivančna Go-

rica, Ulica 25. maja 14, vstop 26. 12. 1989,
vložek 1,826.900 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7140 Izposojanje 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; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 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; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-37192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16829 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu
vpisa HBH, trgovina in storitve, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Letališka 16, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5841950
Osnovni kapital: 37,096.793 SIT
Ustanovitelji: Blagovno trgovski center,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, vložil

1,172.550 SIT, in HODLMAYR Gesell-
schaft mbH, Schwertberg, Avstrija, Aisting
2, vložil 35,924.243 SIT – vstopila 14. 12.
1993, odgovornost: ne odgovarjata;
HANGARTNER GesmbH, izstopil 3. 11.
1994.

Rg-37195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17307 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa DECENCA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Spodnji Rudnik c. 5/14,
Ljubljana, sedež. Spodnji Rudnik c. 5/14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14662/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5543258
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šebenik Dušan, Ljubljana,

Spodnji Rudnik c. 5/14, vstop 6. 1. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-37196

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17324 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LUXMAN, podjetje za trgovino, sto-
ritve, gostinstvo, turizem, šport in rekrea-
cijo, d.o.o., Ljubljana, Šišenska 49, sedež:
Šišenska 49, Ljubljana, pod vložno št.
1/19595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670314
Osnovni kapital: 5,360.252 SIT
Ustanovitelj: Gale Marko, Ljubljana, Ši-

šenska 49, vstop 19. 8. 1992, vložek
5,360.252 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 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; 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; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
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govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-37197

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17340 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu
vpisa UNI-CIT, proizvodno, servisno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Vnanje Gorice,
sedež: Vnanje Gorice 51, Vnanje Gorice,
pod vložno št. 1/19120/00 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.: 5653126
Osnovni kapital: 1,627.260 SIT
Ustanovitelj: Andraković Jozo, Notranje

Gorice, Vnanje Gorice, 51, vstop 23. 6.
1992, vložek 1,627.260 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 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; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 450 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-

vina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 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; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-37200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17358 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa BAHTIJARDI, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kamno-
goriška 51, sedež: Kamnogoriška 51,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23294/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775507
Osnovni kapital: 1,919.300 SIT
Ustanovitelj: Bahtijardi Nenad, Ljublja-

na, Kamnogoriška 51, vstop 20. 5. 1993,
vložek 1,919.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost 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 okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-37201

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

94/17360 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa COMP GRAPH, podjetje za zasto-
panje tujih firm, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12, sedež: Šaranovi-
čeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/15332/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5570751
Osnovni kapital: 1,530.568,40 SIT
Ustanovitelja: Hum Dubravko, Zagreb,

Klare Zetkin 9b, in Dragan Zeljko, Zagreb,
Končareva 152, vstopila 29. 11. 1991, vlo-
žila po 765.284,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Hum
Dubravko, razrešen 21. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za prokurista, direktorica
Micič Polona, Ljubljana, Jakčeva 2, ime-
novana 21. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, in Dragan Zeljko, razrešen
21. 12. 1994 kot zastopnik in imenovan za
prokurista.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-37202

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17368 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa NOV MET, podjetje za trgovino in
marketing, d.o.o., Ljubljanska 95, Dom-
žale, sedež: Ljubljanska 95, Domžale, pod
vložno št. 1/13274/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5520347
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marjetka, Dom-

žale, Ljubljanska 95, vstop 19. 9. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-37203

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17386 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa BRUNSI, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Že-
limlje 80, sedež: Želimlje 80, Ig, pod vlož-
no št. 1/12028/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5477662
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Simčič Božidar in Simčič

Silva, oba z Iga, Želimlje 80, vstopila 4. 3.
1991, vložila po 762.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 366 Druge prede-
lovalne dejavnosti, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 453 Inštalacije pri
gradnjah, 454 Zaključna gradbena dela; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 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; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Rg-37204

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17395 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LU VEL, podjetje za uvoz in izvoz,
trgovino, zastopanje, posredovanje in
kooperacije, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
6, sedež: Slovenska 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12312/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5487897
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lukman Ivan, Ljubljana,

Brilejeva 13, vstop 30. 4. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37205

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17588 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ROTHMANS OF PALL MALL,
družba za mednarodno trgovino, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Veselova 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23861/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5769647

Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Scherr

Dubrovko, Zagreb, Podgorska 18, razrešen
20. 12. 1994 kot direktor in imenovan za
prokurista, in direktor Selakovič Peter, Ljub-
ljana, Ulica 28. maja 11, imenovan 20. 12.
1994, ki zastopa družbo v pravnem prometu
omejeno, in sicer lahko sklepa pravne posle
samo skupno s prokuristom družbe.

Rg-37207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00040 z dne 26. 4. 1995 pod št. vložka
1/26252/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5885647
Firma: TEKSTILKA, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEKSTILKA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kurilniška 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nikolič Mira, Ljubljana,

Brilejeva 14, vložila 15.000 SIT, Polanič
Martina, Kamnik, Žikova 12, vložila 15.000
SIT, Adlešič Milena, Ljubljana, Jakčeva 8,
vložila 15.000 SIT, Avramovič Dragan,
Ljubljana, Kvedrova 22, vložil 15.000 SIT,
Nakrst Majda, Domžale, Krašnja 3, vložila
15.000 SIT, Avramovič Bojana, Borovnica,
Paplerjeva 24, vložila 15.000 SIT, Polak
Vida, Ljubljana, Cesta na ključ 12, vložila
15.000 SIT, Stopar Franc, Litija, Brodarska
16, vložil 105.000 SIT, Vode Marija, Ljub-
ljana, Videm 11, vložila 15.000 SIT, Šporar
Jože, Grosuplje, Podgorica 4a, vložil 15.000
SIT, Gregorčič Nada, Ljubljana, Smrekarje-
va 7, vložila 300.000 SIT, Tkalec Ivan, Ra-
domlje, Tovarniška 45, Preserje, vložil
525.000 SIT, Ošlaj Marija, Ig, Vrbljene 51,
vložila 15.000 SIT, Gorenčič Boris, Ig, Vrb-
ljene 19, vložil 15.000 SIT, Tahirovič Ča-
mil, Ig, Tomišelj 57, vložil 15.000 SIT,
Oven Tone, Ig, Strahomer 17, vložil 15.000
SIT, Prpič Ivo, Ljubljana, Mrharjeva 16, vlo-
žil 15.000 SIT, Pacher Andrej, Ig 66, vložil
15.000 SIT, Cota Darko, Pekre-Limbuš,
Hrastje 56, vložil 15.000 SIT, Glavica Jo-
sip, Hoče, Hoška ul. 12, vložil 15.000 SIT,
Horvat Milka, Maribor, Ruška c. 77, vložila
15.000 SIT, Kampuš Drago, Maribor, Ljub-
ljanska 77, vložil 225.000 SIT, Repnik Ivan-
ka, Hoče, Pivola 37, vložila 15.000 SIT,
Repnik Sonja, Fram, Kopivnik 27b, vložila
15.000 SIT, Štern Elizabeta, Fram, Kopiv-
nik 30, vložila 15.000 SIT, Uršič Karel, Ma-
ribor, Trg Dušana Kvedra 10, vložil 15.000
SIT, in Vek Cecilija, Maribor, Šentiljska
118, vložila 15.000 SIT – vstopili 25. 11.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tkalec Ivan, imenovan 25. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37209

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00306 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KANUF, proizvodnja in prodaja
gradbenih materialov, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Pot k sejmišču 30, Ljubljana-Čr-

nuče, pod vložno št. 1/18873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5621372
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,637.626 SIT
Ustanovitelj: KNAUF Gesellschaft

M.B.H., Liezen, Weissenbach bei Liezen,
vstop 20. 3. 1992, vložek 1,637.626 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Winkler Manfred, razrešen 22. 12.
1994; prokurist Perčič Juraj, Ljutomer, Jur-
čičeva 18, imenovan 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 1412 Pri-
delovanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2733 Hladno profiliranje; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom, sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-37210

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00573 z dne 13. 4. 1995 pod št. vložka
1/26221/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5891329
Firma: PIL, pranje in likanje, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Zagorje, Kisovec, Na šahtu 31
Osnovni kapital: 3,973.379,70 SIT
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop
17. 5. 1994, vložek 3,973.379,70 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mlakar Anton, Izlake 16, imenovan
17. 5. 1994, kot direktor ne more brez so-
glasja skupščine sklepati poslov ali spreje-
mati odločitev, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela; izva-
janje investicijskih del in najemanje posojil
in kreditov, ki presegajo 30 % poslovnega
sklada, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev; sklepanje zakupnih pogodb glede
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lastnih ali tujih sredstev; sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil; imenovanje in raz-
reševanje revizorjev poslovanja; spreminja-
nje notranje organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 13. 4. 1995: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-37211

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00574 z dne 12. 4. 1995 pod št. vložka
1/26216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5891337
Firma: FORTUNA, storitve, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o., Trbovlje, Nasipi 45
Skrajšana firma: FORTUNA, d.o.o., Tr-

bovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trbovlje, Nasipi 45
Osnovni kapital: 4,105.214,85 SIT
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12,
vstop 26. 4. 1994, vložek 4,105.214,85 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bočko Stanislav, Hrastnik, Cesta 3.
julija 22, imenovan 26. 4. 1994, kot direktor
ne more brez soglasja skupščine sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to
ni že izrecno opredeljeno v letnem progra-
mu dela; izvajanje investicijskih del in na-
jemanje posojil in kreditov, ki presegajo 30
% poslovnega sklada, kakor tudi dajanje ta-
kih posojil ali poroštev; sklepanje zakupnih
pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku, podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil; imenova-
nje in razreševanje revizorjev poslovanja;
spreminjanje notranje organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2952 Proizvodnja

rudarskih in gradbenih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4531
Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 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;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-37213

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00608 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
SONET, d.o.o., družba za projektiranje
in inženiring, Vrhnika, sedež: Ribiška 4,
Vrhnika, pod vložno št. 1/17053/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612144
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbnega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-37214

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00699 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/26929/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893623
Firma: TALJAT & P.N., proizvodnja

in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TALJAT & P.N.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. Metoda Miku-

ža 16
Ustanovitelja: Djordjević Petar in Taljat

Uroš, oba iz Ljubljane, Ul. Metoda Mikuža

16, vstopila 6. 2. 1995, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Djordjević Petar in Taljat Uroš, ime-
novana 6. 2. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 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; 1030
Pridelovanje šote; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rastlinskega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken
volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pri-
prava naravne svile ter sukanje in teksturi-
ranje sintetične ali umetne filamentne preje;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
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.; 1920



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 4 – 30. I. 1997 Stran 317

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-

ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2995 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 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 in slike; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3650 Proizvodnja drugih vozil, 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.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525 Hi-
drogranja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in opreme v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
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v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih 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; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 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; 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.; 80101 Dejavnost vrtcev in predšol-
sko izobraževanje; 8023 Vzgoja in izobra-
ževanje v dijaških domovih; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost muze-
jev; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 92022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-37215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00803 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EXPORT-IMPORT TRADE, d.o.o.,
sedež: Vodnikova 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20282/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5674492
Sedež: Ljubljana, Palmejeva 22
Ustanovitelja: Žetko Igor, izstop 16. 1.

1995; Luin Ljubo, Ljubljana, Palmejeva 22,

vstop 29. 6. 1992, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žetko Igor, razrešen 16. 1. 1995; Luin
Ljubo razrešen 16. 1. 1995 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 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; 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; 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-
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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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 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
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n. 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-37217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00871 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu
vpisa HYDRO PLAN, inženiring, d.o.o.,
sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03464/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5313295
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1995: 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-

tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize.

Rg-37220

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01008 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FALCON VUKOJEVIĆ, trgovina,
gostinstvo in storitve, k.d., Ljubljana, se-
dež: Vilharjeva cesta 24, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5398258
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanoviteljica: Menezes Vera Regina,

Brazilija, Rio de Janerio, vstop 2. 3. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Menezes Vera Regina, imenovana
2. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37223

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01212 z dne 27. 12. 1995 pri subjektu
vpisa TIME OUT B.B., podjetje za trgo-
vino, marketing in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zelena pot 17, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22915/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5888034
Firma: LISTELLO, podjetje za trgovi-

no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LISTELLO, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sarajlija Adnam, Ljublja-

na, Kumrovška 23, vstopil 10. 3. 1995, in
Blaznik Bogdan, Ljubljana, Brnčičeva 13,
vstopil 28. 4. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5288 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

Rg-37224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01216 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TOP SHOP, d.o.o., trgovsko podjet-
je, Ljubljana, sedež: Apihova 23, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13388/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523095
Firma: TOP SHOP, LAMPE JANA IN

OSTALI, d.n.o., trgovsko podjetje, Ljub-
ljana, Apihova 23

Skrajšana firma: TOP SHOP, d.n.o.,
Lampe Jana in ostali, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Lampe Jana, vstopila 10.
9. 1991, in Lampe Nika, vstopila 13. 3. 1995,
obe iz Ljubljane, Apihova 23, vložili po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lampe Nika, imenovana 13. 3.
1995, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01381 z dne 30. 6. 1995 pod št. vložka
1/26477/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5896037
Firma: Domitar DORČES & drugi,

d.n.o., družba za trgovino in gostinstvo,
Lemeževa 10, Ljubljana

Skrajšana firma: Domitar, DORČES &
drugi, d.n.o., Ljubljana



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 320 Št. 4 – 30. I. 1997

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Lemeževa 10
Ustanovitelja: Domitar Sebastjan, Ljub-

ljana, Abramova ulica 12, in Česen Špela,
Ljubljana, Lemeževa 10, vstopila 16. 3.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Domitar Sebastjan in Česen Špela, ime-
novana 16. 3. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01423 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MEDICOR, podjetje za medicinsko
svetovanje ter prodajo na debelo in drob-
no, d.o.o., Opekarska 30, Ljubljana, se-
dež: Opekarska c. 30, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07892/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5397863
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 221 Za-

ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 851 Zdravstvo; 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne oprav-
ljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.

Rg-37229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01420 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu

vpisa KERS, d.o.o., konzorcij za ekonom-
sko sodelovanje med Rusijo in Slovenijo,
Tivolska 50, Ljubljana, sedež: Tivolska
50, Ljubljana, pod vložno št. 1/26089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5878845
Firma: KERS, d.o.o., konzorcij za eko-

nomsko sodelovanje med Rusijo in Slove-
nijo, Trg republike 3, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Trg republike 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zajec Igor, razrešen 16. 3. 1995; di-
rektor Borštnar Marko, Ljubljana, Štrosma-
jerjeva 16, imenovan 16. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-37234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01621 z dne 4. 7. 1995 pod št. vložka
1/26501/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898404
Firma: STUDIO A3J, grafično obliko-

vanje in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO A3J, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 8
Osnovni kapital: 1,631.112 SIT
Ustanovitelj: Smrajc Matjaž, Ljubljana,

Rusjanov trg 8, vstop 29. 3. 1995, vložek
1,631.112 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrajc Matjaž, imenovan 29. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-37236

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01765 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ELDOS, posojilnica in zastavljalni-
ca, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152, Ljubljana, pod vložno št. 1/08938/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, firme, ustanoviteljev in
zastopnika, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5794480
Firma: ELDOS, posojilnica in zastav-

ljalnica, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ELDOS, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Krivec 54
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Čater Nevenka, izstopila

28. 2. 1995; Podboj Daliborka, vstopila
4. 10. 1993, in Čejvan Jan, vstopil 28. 2.
1995, oba iz Ljubljane, Novi trg 1, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Čater Nevenki, ki je bila razre-
šena 28. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 7412
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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.

Rg-37238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01815 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ISKRA FLEXMATIC, inženiring za flek-
sibilno avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, sedež: Stegne 21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5879345
Ustanovitelja: ISKRA AVTOMATIKA

INŽENIRING PLUS, d.o.o., Ljubljana, iz-
stop 22. 12. 1994; Žargar Anton, Kranj,
Zakrajškova 7, vstop 22. 12. 1994, vložek
16,635.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-37244

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01962 z dne 4. 7. 1995 pod št. vložka
1/26502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898544
Firma: FINCOP Dolinšek & Modic,

d.n.o., Pot v Čeženj 3, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot v Čeženj 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinšek Danilo, Ljublja-

na, Podutiška cesta 69, in Modic Jernej,
Ljubljana, Šišenska cesta 37, vstopila 24. 3.
1995, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Dolinšek Danilo in Modic Jernej, ime-
novana 24. 3. 1995, kot poslovodji zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo.

Rg-37246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01981 z dne 1. 7. 1995 pod št. vložka

1/26480/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898587
Firma: HORIZONTE VENTURE MA-

NAGEMENT, družba za svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: HORIZONTE VEN-
TURE MANAGEMENT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štefanova ulica 15
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: HORIZONTE VENTURE

MANAGEMENT GmbH, Wien, vstop
21. 2. 1995, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krejs Franz Reinhard, Wien, Lustkandl-
gasse 12/12, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Penca Matej, Ljubljana, Tr-
novska ulica 6, ki ga prokura opravičuje za
vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno spo-
sobnost družbe, razen za odsvajanje in obre-
menjevanje nepremičnin, za kar mora biti
posebej pooblaščen, imenovana 21. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1995: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7411 Pravno
svetovanje; 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.

Rg-37247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02036 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
AGROS, d.o.o., industrija, servis, trgovi-
na in zunanjetrgovinski promet, Blate, se-
dež: Blate 1, Dolenja vas, pod vložno št.
1/16767/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612225
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Merhar Dragu, ki je bil razrešen
13. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 20921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in

popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov.

Rg-37248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02084 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  APEL  SERVIS,  delavski  servis,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20286/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674115
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 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; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 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; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-37249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02096 z dne 10. 6. 1995 pod št. vložka
1/26401/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898854
Firma: ALAN COMPANY, podjetje za

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

Skrajšana firma: ALAN COMPANY,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Filipovič Aleksander, Ljub-
ljana, Ilirska 5, vstop 31. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipovič Milenko, Ljubljana, Ilirska
5, imenovan 31. 3. 1995, kot direktor in
neomejen zastopnik zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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-
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; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin 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.

Rg-37250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02144 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/26932/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898986
Firma: OKENCE, Nikoloski in Zakov-

šek, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: OKENCE, Nikoloski

in Zakovšek, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Verd 19a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zakovšek Nada, Ljublja-

na, Poljanski nasip 12, in Nikoloski Trajče,
Vrhnika, Verd 19a, vstopila 12. 4. 1995,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Zakovšek Nada in Nikoloski Traj-
če, imenovana 12. 4. 1995, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-

nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz.

Rg-37251

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02169 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
TT-PSION, inženiring, proizvodnja, raz-
voj, storitve, d.o.o., sedež: Dražgoška 36a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17768/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5687292
Firma: BLARES, d.o.o., razvoj in pro-
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izvodnja elektronskih sistemov Balažič,
Ljubljana, Dražgoška 36a

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

Ustanovitelja: Blažič Tomaž, Ljubljana,
Dražgoška 36a, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomažič Vinko, izstop 31. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Tomažič Vinku, ki je bil razre-
šen 31. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3220 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3612 Proizvodnja
pohišva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-37256

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02274 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MIBEX GROUP, Podjetje za grad-
beništvo, projektiranje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljna, Gradnikove brigade 11, sedež:
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5483425
Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 652 Dru-

go finančno posredništvo; 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom.

Rg-37257

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02278 z dne 1. 7. 1995 pod št. vložka
1/26479/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899281
Firma: HORIZONTE, družba za raz-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Štefanova ulica 15
Osnovni kapital: 64,500.000 SIT
Ustanovitelja: SKB Banka, d.d., Ljublja-

na, Ajdovščina 4, vložila 64,400.000 SIT,
in Horizonte Venture Management GmbH,
Wien, GmbH Wien, vložil 100.000 SIT –
vstopila 10. 2. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krejs Franz, Reinhard, Wien, Lustkandl-
gasse 12/12, ki zastopa družbo skupaj s pro-
kuristom in prokurist Penca Matej, Ljublja-
na, Trnovska ulica 6, ki ga prokura opravi-
čuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v
pravno sposobnost družbe, razen za odsva-
janje in obremenjevanje nepremičnin, za kar
mora biti prokurist posebej pooblaščen, ime-
novana 10. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1995: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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.

Rg-37258

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02314 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa IMEX – COMMERCE, d.o.o., druž-
ba za zunanjo trgovino, zastopanje in
marketing, Vrhnika, Voljčeva 3a, sedež:
Voljčeva 3a, Vrhnika, pod vložno št.
1/12194/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486092
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bramat Miroslav, Vrhnika, Cesta
dolomitskega odreda 33, imenovan 20. 4.
1995, kot komercialni direktor zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih

nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 242 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfu-
mov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 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, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-37259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02381 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
POTIS, d.o.o., podjetje za trgovino in sto-
ritve, sedež: Jerančičeva 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5848377
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Vukašinovič Majdi, ki je bila raz-
rešena 20. 9. 1994.

Rg-37265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/02541 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27342/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903149
Firma: VUKIĆ & CO, avtošola, go-

stinstvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: VUKIĆ & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež. Ljubljana, Brodarjev trg 5
Ustanovitelja: Vukić Vinko in Vukić Ne-

venka, oba iz Ljubljane, Brodarjev trg 5,
vstopila 17. 5. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vukić Vinko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Vukić Nevenka, ki
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, oba imenovana 17. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 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; 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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 8041 Dejav-
nost vozniških šol.

Rg-37260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02388 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ALBERTTOURS, zastavljalnica,
menjalnica, d.o.o., sedež: Ilirska 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in razširitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5459249
Sedež: Ljubljana, T.P.C. Murgle,

Mestni log 55
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 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.

Rg-37266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02556 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27354/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898331
Firma:  DIONIZ,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: DIONIZ, d.o.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Kočevje, Turjaška 10
Osnovni kapital: 1,506.844 SIT
Ustanovitelj: Gregorčič Roman, Kočev-

je, Turjaška ulica 10, vstop 10. 5. 1995,
vložek 1,506.844 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorčič Roman, imenovan 10. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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; 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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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;
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.

Rg-37267

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02562 z dne 6. 9. 1995 pod št. vložka
1/26692/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903165
Firma: TINATIN, prireditve in posre-

dovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TINATIN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kvatchadze Tinatin, Ljub-

ljana, zač. Ul. bratov Učakar 126, vstop
16. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Kvatchadze Tinatin in direktorica Mi-
lić Ksenija, Ljubljana, Zofke Kvedrove 26,
ki zastopa družbo brez omejitev, oba ime-
novana 16. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-37269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02660 z dne 8. 1. 1996 pod št. vložka
1/27232/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903394
Firma:  PANIM,  trgovsko  podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Igor, Ljubljana, Šti-

hova 20, in Glavač Drago, Ljubljana, Meto-
da Mikuža 20, vstopila 17. 5. 1995, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glavač Drago, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
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niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-37270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02755 z dne 4. 1. 1996 pri subjektu vpisa
IZVIR, trgovina, transport, gostinstvo in
inženiring, d.o.o., Zagradec 8, Zagradec,
sedež: Zagradec 8, Zagradec, pod vložno
št. 1/10192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455294
Firma: IZVIR, trgovina, transport, go-

stinstvo in inženiring, d.o.o., Ivančna Go-
rica

Skrajšana firma: IZVIR, d.o.o., Ivanč-
na Gorica

Sedež: Ivančna Gorica, Cesta II. gru-
pe odreda 17

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1996: 501 Trgo-
vina z 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; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomska propaganda; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-37273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02857 z dne 14. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MIBEX, podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, proizvodnjo in zastopa-

nje, finančno in borzno posredovanje…,
d.o.o.,  sedež:  Gradnikove  brigade  11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09122/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424038
Firma: MIBEX, podjetje za notranjo

trgovino, proizvodnjo in zastopanje, fi-
nančno in borzno svetovanje ..., d.o.o.,
Gradnikove brigade 11, Ljubljana

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

Osnovni kapital: 16,641.554 SIT
Ustanovitelja: Pušnik Ivan, vstopil 5. 11.

1990, vložil 14,977.399 SIT, in Pušnik Alek-
sandra, vstopila 15. 2. 1995, vložila
1,664.155 SIT, oba iz Ljubljane, Igriška 8,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0125 Reja
drugih živali; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ri-
biške storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 111 Pridobivanje
nafte in zemeljskega plina; 1110 Pridobiva-
nje nafte in zemeljskega plina; 112 Storitve
v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljske-
ga plina, brez iskanja nahajališč; 1120 Sto-
ritve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 142 Pridobivanje peska in gline; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1440 Prido-
bivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rud-
nih in kamnin, d.n.; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sla-
doleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja
in kave; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 221 Založ-
ništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 281 Pro-
izvodnja 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; 351 Gradnja in popravilo
ladij, čolnov; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov

za razvedrilo in šport; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina, na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 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 žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
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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; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 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; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5141 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,

nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 611 Pomorski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 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; 642 Telekomunikacije; 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
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; 7110 Daja-
nje 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.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-

nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-37274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02958 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/26557/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903815
Firma: JURIKA, import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: JURIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Janševa 16a
Osnovni kapital: 1,930.000 SIT
Ustanovitelja: Perne Simona, Ljubljana,

Janševa 16, vložila 750.000 SIT, in Kavšek
Jure, Ljubljana, Igriška 3, vložil 1,180.000
SIT – vstopila 31. 5. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Perne Simona in Kavšek Jure, imeno-
vana 31. 5. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
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pošti; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-37338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18710 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ELCO, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Pločanska 81, Ljubljana –
Šmartno, pod vložno št. 1/6231/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5589592
Osnovni kapital: 4,384.000 SIT
Ustanovitelji: Kocjančič Samo, Ljublja-

na, Vipotnikova 7, vstopil 5. 3. 1992, vložil
4,384.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Puljić Zdenko in Đjurišić Anton, izstopila
29. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikoma Puljić Zdenku in Đjurišić An-
tonu, ki sta bila razrešena 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-37340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18449 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ADA GRAF, računalništvo, oblikovanje
in založništvo, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Parmova 41, Ljubljana, pod vložno št.
1/02365/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292328
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bavčar Igor, Ljubljana,

Murgle 67c, vstopil 4. 10. 1989, vložil
127.500 SIT, Žibert Janez, Preddvor, Spod-
nja Bela 3, vstopil 5. 1. 1990, vložil
1,185.000 SIT, in Leopoldina Trontelj-Do-
linšek, Grosuplje, Peč 6, vstopila 5. 1. 1990,
vložila 187.500 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo; Pograjc Ester, izstopila 28. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 2215 Dru-
go založništvo; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Rg-37341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18706 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ALPEC, proizvodnja, predelava, proda-
ja, sadje, zelenjava, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska cesta 58, sedež: Dolenjska cesta
58, Ljubljana, pod vložno št. 1/21587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
lja in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5717434
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelji: Janc Peter, Ljubljana, Jurč-

kova cesta 26, vstopil 9. 3. 1993, vložil
1,243.000 SIT, Modic Albina, Ljubljana,
Jurčkova pot 26, vstopila 9. 2. 1993, vložila
160.000 SIT, in Perme Slavko, Ljubljana,
Poljanski nasip 54, vstopil 7. 12. 1994, vlo-
žil 160.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Perme Slavko, imenovan 7. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 0125 Reja
drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 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; 153 Predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin; 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; 1585 Proizvodnja testenin;
159 Proizvodnja pijač; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 176 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdel-
kov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 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; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 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;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 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; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
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sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-37342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00522 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
IMP PROMONT – I P D, tehnične stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež. Pot k sej-
mišču 30, Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču
30, Ljubljana, pod vložno št. 1/18314/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607663
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 2722 Pro-

izvodnja jeklenih cevi; 2733 Hladno profili-
ranje; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kpenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje;7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7482 Pakiranje.

Rg-37343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18702 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
COMPAT, zastopanje, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 58, se-
dež: Slovenska 58, Ljubljana, pod vložno

št. 1/20930/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti, spremembo
ustanovitelja in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716993
Ustanovitelja: Petrič Tomaž, Šmarje Sap,

Aškerčeva 34, vstop 18. 12. 1992, vložek
1,501.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokalj Marjan, izstop 9. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kokalj Marjanu, ki je bil razre-
šen 9. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2524 Proizvodnja
drugih izdekov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 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; 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;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.
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