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Sodni register
CELJE
Rg-30564
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01433 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SPORT COMMERCE, trgovina, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Milčinskega 14, Celje, sedež: Milčinskega 14, Celje,
pod vložno št.
1/02717/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbene pogodbe in firme s temile podatki:
Matična št.: 5514860
Firma: SPORT COMMERCE, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: SPORT COMMERCE, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,517.601 SIT
Ustanovitelj: Kitanovski Aleksander, Celje, Milčinskega 14, vstop 24. 11. 1990, vložek 1,517.601 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-30604
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01025 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SARSA, Podjetje za finančne, tehnične in poslovne storitve, trgovino in izobraževanje, d.o.o., Žalec, Velenjska cesta 12, sedež: Velenjska cesta 12,
Žalec, pod vložno št. 1/04633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novim vložkom in iz
sredstev družbe, spremembo firme in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5674859
Firma: SARSA, podjetje za finančne,
tehnične in poslovne storitve, trgovino in
izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SARSA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,873.100,50 SIT
Ustanovitelja: Jurhar Samo, vstopil
29. 4. 1992, vložil 1,177.550,25 SIT, in Jurhar Romana, vstopila 20. 4. 1994, vložila
695.550,25 SIT, oba iz Žalca, Velenjska cesta 12, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-30617
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00946 z dne 2. 10. 1995 pri subjektu vpisa AT TRADE, trgovina na debelo in drobno, izvoz-uvoz, d.o.o., Tabor 15,
Tabor, sedež: Tabor 15, Tabor, pod vložno št. 1/05787/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5853036
Osnovni kapital: 1,519.904 SIT
Ustanovitelji: Gržina Anton, izstopil
15. 4. 1994; Khodary Ali, vstopil 22. 4. 1993,
Tabor, Tabor 15 in Gržina Anton, vstopil
15. 4. 1994, Tabor, Tabor 51, vložila po
759.952 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-30633
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01021 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpisa SEVERSON, Podjetje za inovativno dejavnost, proizvodnjo, servis in
trgovino, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, sedež: Šempeter 113, Šempeter v
Savinjski dolini, pod vložno št. 1/03372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5561248
Firma: SEVERSON, Podjetje za inovativno dejavnost, proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SEVERSON, d.o.o.
Sedež: Šempeter, Šempeter 113
Osnovni kapital: 1,721.100 SIT
Ustanoviteljica: Krt Sonja, Šempeter v
Savinjski dolini, Šempeter 113, vstop 18.
12. 1991, vložek 1,721.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi še za naslednje dejavnosti: knjigovodske storitve; ostale storitve, od tega administrativne storitve;
proizvodnja končnih proizvodov iz lesa; žaganje lesa; prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu; špedicija; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; izdelava finančnih študij
in ekspertiz.
Dejavnost družbe je odslej: projektiranje, popravilo, predelava strojev za industrijo in obrt: projektiranje, konstruiranje,
izdelava in montaža strojev za pakiranje tehničnih izdelkov in živil; projektiranje, konstruiranje, izdelava, montaža električnih in
elektronskih naprav za industrijo, kmetijstvo, medicino in široko potrošnjo; servis
električnih in elektronskih naprav ter vzdrževanje le-teh; raziskovalno-razvojne storitve in tehnološke storitve v gospodarskih
dejavnostih; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev; trgovina z neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok na
debelo in drobno; knjigovodske storitve;
ostale storitve, od tega administrativne storitve; proizvodnja končnih proizvodov iz lesa; žaganje lesa; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; špedicija; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; izdelava finančnih študij in ekspertiz.
Rg-30640
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01049 z dne 13. 10. 1995 pri
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subjektu vpisa PEGO, podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Celje, Čuprijska 4, Celje, pod vložno št. 1/00710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme in zastopnikov ter
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5295459
Firma: PEGO, podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: PEGO, d.o.o.
Sedež: Celje, Čuprijska 4
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Glavnik Gojmir, Celje, Na
Otoku 7, vstopil 19. 10. 1989, in Pikl Boris,
Celje, Kocenova 2, vstopil 1. 8. 1990, vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Peterka Igor, razrešen 19. 4. 1994; direktor Glavnik Gojmir, ki zastopa družbo
brez omejitev, posamično in prokurist Pikl
Boris, imenovana 19. 4. 1994.
Rg-30903
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01953 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GENEX, d.o.o., proizvodnja konfekcije in trgovina, Slovenske Konjice, sedež: Blato 25, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/03402/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev organiziranosti z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5563976
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šild Gizela, Slovenske
Konjice, Blato 25, vstop 10. 12. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-30967
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01116 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KRILES, podjetje za promet z lesom in lesenimi izdelki, d.o.o.,
Spodnja Kostrivnica 17, p. Podplat, sedež: Spodnja Kostrivnica 17, Podplat, pod
vložno št. 1/02343/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5561779
Firma: KRIVANIK IN KRIVANIK,
promet z lesom in lesnimi izdelki, d.n.o.,
Spodnja Kostrivnica 17, Podplat
Skrajšana firma: KRIVANIK IN KRIVANIK, d.n.o., Spodnja Kostrivnica 17,
Podplat
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Krivanik Andrej, izstopil
in ponovno vstopil 20. 4. 1994, in Krivanik
Marija, vstopila 20. 4. 1994, oba iz Podplata, Spodnja Kostrivnica 27, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Krivanik Andrej, razrešen 20. 4. 1994 kot direktor in imenovan za družbenika, in družbenica Krivanik Marija, imenovana 20. 4.
1994, zastopata družbo brez omejitev, posamično.

1,604.000 SIT in Kranjc Uroš, vložil 4.000
SIT, oba s Planine pri Sevnici, Planina 49,
izstopila in ponovno vstopila 21. 4. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kranjc Frančišček, razrešen in ponovno imenovan 21. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

tovorni promet; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-31023
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02104 z dne 7. 11. 1995 pri subjektu vpisa SAVINKA, Glasbeno–estradna agencija, d.o.o., Polzela, sedež: Polzela
103a, Polzela, pod vložno št. 1/02061/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5410142
Firma: SAVINJKA, Glasbeno–estradna agencija, d.o.o., Polzela
Skrajšana firma: SAVINJKA, d.o.o.,
Polzela
Sedež: Polzela, Polzela 103a
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Boris, Polzela 103,
vstop 27. 8. 1990, vložek 1,512.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-31050
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02131 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MAJCEN, trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Mencingerjeva 1, sedež: Mencingerjeva 1, Celje, pod vložno
št. 1/04319/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo firme, sedeža
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5639441
Firma: MAJCEN IN MAJCEN, trgovina, d.n.o., Celje, Mariborska 44
Skrajšana firma: MAJCEN IN MAJCEN, d.n.o., Celje, Mariborska 44
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Celje, Mariborska 44
Ustanovitelja: Majcen Tomo, Varaždin,
Kumičičeva 36, izstopil in ponovno vstopil
29. 4. 1994 in Majcen Janko, Ivanec, Mirka
Maleza 18, vstopil 29. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Majcen Tomo, razrešen 29. 4. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenik
Majcen Janko, imenovan 29. 4. 1994 – zastopata družbo brez omejitev, posamično.
Rg-34861
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01318 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOOSKRBA, Podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Planina 49,
Planina pri Sevnici, sedež: Planina 49, Planina pri Sevnici, pod vložno št. 1/04488/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo pri družbenikih in pri
zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5713935
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Frančišek, vložil

Rg-34865
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00263 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpisa VRTOSKRBA, vrtnarsko in
cvetličarsko podjetje, d.o.o., Brezje pri
Podplatu n. h., Podplat, sedež: Brezje pri
Podplatu n. h., Podplat, pod vložno št.
1/01451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, tipa zastopnika in
družbenikov ter spremembo in uskladitve
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5382211
Firma: ROGAŠKA SERVIS, ERJAVEC IN OSTALI, d.n.o., vrtnarstvo, cvetličarstvo in vzdrževanje
Skrajšana firma: ROGAŠKA SERVIS,
ERJAVEC IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
15
Ustanovitelji: Erjavec Marija, izstopila
20. 3. 1995; Erjavec Jože, Podplat, Brezje
pri Podplatu št. 12, izstopil in ponovno vstopil 20. 3. 1995; Šket Anton, Rogaška Slatina, Tržišče 29; Drofenik Branko, Podplat,
Kamna gorca 17, in Plavčak Božidar, Rogaška Slatina, Žibernik 27, vstopili 20. 3.
1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Erjavec Jože, razrešen 19. 3. 1995 kot direktor
in imenovan 20. 3. 1995 za družbenika ter
družbeniki Šket Anton, Drofenik Branko in
Plavčak Božidar, imenovani 20. 3. 1995 –
vsak od njih zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo-mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6024 Cestni

Rg-34881
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00467 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ROGAŠKA SERVIS, ERJAVEC IN OSTALI, d.n.o., vrtnarstvo,
cvetličarstvo in vzdrževanje, sedež: Zdraviliški trg 15, Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/01451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov ter povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5382211
Firma: VRTNARSTVO IN SERVIS
ROGAŠKA, d.o.o., vrtnarstvo, cvetličarstvo in vzdrževanje
Skrajšana firma: VRTNARSTVO IN
SERVIS ROGAŠKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
št. 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Šket Anton in Plavčak Božidar, izstopila 22. 4. 1995; Erjavec Jože,
Podplat, Brezje pri Podplatu št. 12, vložil
451.600 SIT, in Drofenik Branko, Podplat,
Kamna gorca 17, vložil 300.400 SIT, izstopila in ponovno vstopila 22. 4. 1995, ter
Mikša Ivan, Podplat, Kamna gorca 4, Kampuš Drago, Rogaška Slatina, Celjska cesta
41, Ogrinc Jože, Rogaška Slatina, Sp. Negonje 19, Tadina Katarina, Podplat, Sp. Gabernik 22, in Fidler Danica, Šmarje pri Jelšah, Pijovci 24, vložili po 150.000 SIT, vstopili 22. 4. 1995 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Erjavec Jože, razrešen 22. 4. 1995 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbeniki Šket Anton, Drofenik Branko in Plavčak Božidar,
razrešeni 22. 4. 1995.
Rg-34929
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04012 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KOŠAK, gradbeništvo in
komercialni posli, d.o.o., Škofja vas,
Šmarjeta 6, sedež: Šmarjeta 6, Škofja vas,
pod vložno št. 1/01279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, sedeža,
družbenikov in zastopnikov ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5353769
Firma: UNICUS, varnostni inženiring,
d.o.o.
Skrajšana firma: UNICUS, d.o.o.
Sedež: Škofja vas, Zadobrova 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Košak Stanislav in Košak
Duško, izstopila 23. 11. 1994; Brance Borut, Škofja vas, Zadobrova 23, vstopil 23.
11. 1994, in Romih Hinko, Šmarje pri Jelšah, Zadrže 86, vstopil 26. 12. 1994, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Košak Stanislav, razrešen 23. 11.

Št. 15 – 20. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1023

1994; direktor Brance Borut, imenovan
23. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Romih Hinko, imenovan 26. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja in samostojno sklepa posle, katerih vrednost ne presega 10.000
DEM; prokuristka Brance Alenka, Škofja
vas, Zadobrova 23, imenovana 26. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve takstisov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v 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 široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri šifri dejavnosti 74.60 opravlja družba vse dejavnosti, razen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov,
pri šifri dejavnosti 74.12 pa razen revizijske
dejavnosti.

1/03008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5509203
Firma: MIX, družba za upravljanje in
vzdrževanje objektov, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,636.331 SIT.

tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 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
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00425/01157-1995 z dne 28. 11. 1995.

Rg-37282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00947 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa MIX, podjetje za administrativna, čistilna in vzdrževalna dela, d.o.o., Celje, Cesta na grad št. 62, sedež: Cesta na
grad št. 62, Celje,
pod vložno št.

Rg-37289
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00954 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE RADEČE, p.o., Titova 8, Radeče, sedež: Titova 8, Radeče, pod vložno št. 1/00936/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, osnovni kapital, ustanovitelje, člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5024757
Firma: CENTER RADEČE, trgovska
družba, d.d., Radeče, Titova 8
Skrajšana firma: CENTER RADEČE,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
4,792.000 SIT, Kapitalski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 4,792.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
9,585.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 9,584.000 SIT, delavci na
podlagi
notranjega
odkupa,
vložili
15,082.000 SIT, Sklad RS za razvoj – za
program
notranjega
odkupa,
vložil
4,085.000 SIT, in delničarji pred lastninskim preoblikovanjem, vložili 2,080.000
SIT – vsi vstopili 25. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Čeč Pavla, Dular Danijela, Martinčič Božena, Hočevar Suzana in Karlovšek Boris, vstopili 19. 7.
1995.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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, 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 izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

Rg-37298
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01664 z dne 17. 1. 1996 pri sub-
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jektu vpisa HIBI, Kooperacija in trgovina, d.o.o., Velenje, sedež: Koželjskega ulica 5/13, Velenje, pod vložno št. 1/05589/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5795737
Firma: HIBI, PNIACZEK & PNIACZEK, kooperacija in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: HIBI, PNIACZEK &
PNIACZEK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Pniaczek Sonja, vstopila
17. 2. 1993, in Pniaczek Wieslaw, vstopil
28. 4. 1994, oba iz Velenja, Koželjskega 5,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pniaczek Sonja, razrešena 28. 4. 1994 kot direktorica in imenovana za družbenico, in družbenik Pniaczek Wieslaw, imenovan 28. 4.
1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: storitve reklame in ekonomske propagande; knjigovodske storitve in obdelava
podatkov.
Odslej je dejavnost družbe: proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala v sodelovanju s kooperanti; proizvodnja embalaže iz lesa, papirja in plastike v sodelovanju s kooperanti; druga predelava plastičnih
mas v sodelovanju s kooperanti; trgovina na
drobno in debelo z živili in neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; drugo projektiranje; storitve reklame in ekonomske propagande; knjigovodske storitve in obdelava podatkov.

Dol 4, vstop 24. 4. 1990, vložek 1,520.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02020 z dne 22. 1. 1996 pri subjektu vpisa WRAVOR, proizvodnja, trgovina, uvoz in izvoz ter transport, d.o.o.,
Stranice 27, sedež: Stranice 27, Stranice,
pod vložno št. 1/01418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5354340
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wravor Vladimir, Stranice
27, vstop 19. 1. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37299
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02475 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa ELSKAT, podjetje za elektroinstalacijska dela, d.o.o., Globoko pri
Šmarju 27a, Šmarje pri Jelšah, sedež:
Globoko pri Šmarju 27a, Šmarje pri Jelšah, pod vložno št. 1/05106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
Matična št.: 5813263
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelj: Fajs Jožef, Šmarje pri Jelšah, Globoko pri Šmarju 27a, vstop 2. 12.
1992, vložek 1,658.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-37309
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02485 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu vpisa POREM, Inženiring in montaža, d.o.o., sedež: Dol 4, Gornji Grad, pod
vložno št. 1/01899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z določbami zakona o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5391032
Osnovni kapital: 1,520.300 SIT
Ustanovitelj: Remic Robert, Gornji Grad,

Rg-37313
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01708 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa PV, mednarodna trgovina,
d.o.o., Rogatec 180, Rogatec, sedež: Rogatec 180, Rogatec,
pod vložno št.
1/04445/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega vložka in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5646286
Firma: PV–PETEK IN DRUGI, mednarodna trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PV–PETEK IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neoemejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Petek Ivka, Petek Viktor
in Petek Miljenko, vstopili 16. 7. 1992, ter
Petek Marijan, vstopil 3. 5. 1994, vsi iz
Djurmanca, Jezerišče 17, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Petek
Viktor, razrešen 3. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, ter družbeniki Petek Marijan, Petek Miljenko in Petek Ivka,
imenovani 3. 5. 1994 – zastopajo družbo
brez omejitev.
Rg-37320
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02033 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa EKO GRAD, gradbeno podjetje, d.o.o., Žalec, Čopova 6, sedež: Čopova 6, Žalec, pod vložno št. 1/01946/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe
s temile podatki:
Matična št.: 5410487
Firma: EKO GRAD, gradbeništvo,
d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: EKO GRAD, d.o.o.,
Žalec
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lebeničnik Branko, Žalec,
Čopova 6, vstop 26. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37321
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01797 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa WRAVOR, proizvodnja, trgovina, uvoz in izvoz ter transport, d.o.o.,
Stranice 27, sedež: Stranice 27, Stranice,
pod vložno št. 1/01418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5354340
Ustanovitelj: Zazijal Vladimir, izstop 19.
1. 1994; Wravor Vladimir, Stranice 27,
vstop 19. 1. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zazijal Vladimir, razrešen 19. 1.
1994; direktor Wravor Vladimir, imenovan
19. 1. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37453
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04867 z dne 11. 3. 1996 pod št.
vložka 1/06473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, sedeža, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5339391
Firma: KOŽELJ & Co., Bio studio,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenje, Uriskova 7
Ustanovitelji: Koželj Nadjuša, izstopila
5. 12. 1994; Koželj Franc in Koželj Alojzija, oba iz Velenja, Uriskova 7, vstopila 6.
12. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Koželj Nadjuša, razrešena 5. 12.
1994; družbenika Koželj Franc in Koželj
Alojzija, imenovana 6. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
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tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetam, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-

pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Družba lahko pod šifro G 52.488 opravlja vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem
in strelivom.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vložno št. 1-2090-00 s firmo:
ESSENTIA, d.o.o., Bovec.

Rg-37457
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02112 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu vpisa MEROT, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Loče pri
Poljčanah, sedež: Jernej 4a, Loče pri Poljčanah, pod vložno št. 1/04415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5705029
Osnovni kapital: 1,508.952 SIT
Ustanovitelj: Mramor Stane, Loče pri
Poljčanah, Jernej 4a, vstop 2. 4. 1992, vložek 1,508.952 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-37454
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02079 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa ARNŠEK, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Lopata 23, sedež: Lopata 23, Celje, pod vložno št.
1/05520/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev splošnih aktov z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5802148
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arnšek Štefan, Celje, Lopata 23, vstop 19. 1. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske storitve; turistično posredovanje; popravilo,
vzdrževanje in servisiranje elektrotehničnih
izdelkov; izdelava predmetov iz nekovin ter
kovinskih in elektrotehničnih izdelkov; trgovina na drobno in debelo z živilskimi proizvodi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina z mešanim blagom; izvajanje elektro inštalacij.

Rg-37459
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00036 z dne 27. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06466/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5545200
Firma: EURO FOX, trgovina, transport, storitve, uvoz, izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO FOX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velenje, Stantetova 26
Osnovni kapital: 1,577.200 SIT
Ustanovitelji: Jug Renato in Kolenc
Srečko, izstopila 23. 12. 1994; Krešo Vida,
Velenje, Stantetova ulica 26, vstopila 23.
12. 1994, vložila 1,577.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jug Renato in družbenik Kolenc Srečko, razrešena 23. 12. 1994; direktorica Krešo Vida, imenovana 23. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
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prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vložno št. 1-4549-00 s firmo: RST, podjetje
za trgovino, transport, druge storitve, uvoz
in izvoz, d.o.o.
Družba lahko pod šifro 52.48 opravlja
vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in
strelivom, pod šifro 74.12 pa lahko opravlja
vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-37460
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02660 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu vpisa CLUB PARADIS, podjetje za
gostinstvo in turistične storitve, d.o.o., Tabor, sedež: Pondor 29, Tabor, pod vložno
št. 1/05583/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5851734
Firma: CLUB PARADIS, gostinske in
turistične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CLUB PARADIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,778.294 SIT
Ustanovitelj: Veber Marko, Tabor, Pondor 29, vstop 12. 4. 1993, vložek 1,778.294
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brazalkoholnih pijač; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na 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; 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; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-37468
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02024 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu vpisa CALYPSO, export-import,
d.o.o., Slovenske Konjice, sedež: Stari trg
15, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev splošnih aktov z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala družbe s sredstvi družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5397146
Osnovni kapital: 3,565.000 SIT
Ustanovitelja: Kukovič Milan, Slovenske Konjice, Rimska cesta 11, in Kukovič
Marijana, Miklavž na Dravskem polju, Ul.
Luke Kruniča 1, vstopila 29. 5. 1990, vložila po 1,782.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37960
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04017 z dne 29. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča samostojnega podjetnika s temile podatki:
Matična št.: 5886783
Firma: PREKORŠEK, mesarstvo, pekarstvo, gostinstvo, Prekoršek Ludvik,
s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: Vojnik, Prušnikova 4
Ustanovitelj: Prekoršek Ludvik, Vojnik,
Prušnikova 4, vstop 29. 12. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Prekoršek Tatjana, Vojnik, Prušnikova 4, imenovana 29. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1543 Pro-

Rg-37963
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01620 z dne 26. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOPREVOZNIŠTVO
BAH, prevozno-transportno podjetje,
d.o.o., Velenje, Škale 67d, sedež: Škale
67d, Velenje, pod vložno št. 1/02142/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5417368
Osnovni kapital: 7,663.000 SIT
Ustanovitelj: Bah Janez, Velenje, Škale
67d, vstop 24. 7. 1990, vložek 7,663.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu; trgovina na debelo in drobno ter v tranzitu živilskih in neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok; posredniški, agencijski, konsignacijski, špediterski, komisijski, komercialni in akviziterski posli v prometu blaga in storitev; gostinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve; gostinske storitve nastanitve; turistična agencija.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 8513 Zobozdravstvena dejavnost.

1/05958/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5929083
Firma: MALUX – ROJŠEK IN ROJŠEK, trgovina, storitve in proizvodnja,
d.n.o.
Skrajšana firma: MALUX – ROJŠEK
IN ROJŠEK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Rojšek Tatjana in Rojšek
Marko, oba iz Celja, Oblakova ulica 8, izstopila in ponovno vstopila 28. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rojšek Marko, razrešen 28. 4. 1994 kot direktor in imenovan za družbenika, in družbenica Rojšek Tatjana, imenovana 28. 4. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-37965
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01619 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu vpisa LES-AND, trgovsko podjetje,
d.o.o., Vojnik, Žlausova 14, sedež: Žlausova 14, Vojnik, pod vložno št. 1/03940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5619157
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovar Andrej, Vojnik,
Žlausova 14, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37968
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02630 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu vpisa Delta, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Šaleška 16, Velenje, sedež: Šaleška 16, Velenje, pod vložno št.
1/04383/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5920523
Firma: DELTA, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Velenje, Efenkova 61
Skrajšana firma: DELTA, d.o.o., Velenje, Efenkova 61
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Debeljak Rok, Velenje, Šaleška 16,
imenovan 24. 5. 1994, zastopa družbo z
omejitvijo, da za vsak sklep potrebuje soglasje ustanovitelja.
Rg-37994
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00034 z dne 21. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930065
Firma: SANIDENT, storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SANIDENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zreče, Cesta na Roglo 15
Osnovni kapital: 1,908.000 SIT
Ustanovitelj: Kejžar Slavko, Zreče, Tovarniška c. 14, vstop 15. 1. 1996, vložek
1,908.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kejžar Slavko, imenovan 15. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37995
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04092 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa LIBELA STANDARD, Industrija
tehtnic in finomehanike, d.o.o., Celje, sedež: Opekarniška 2, Celje, pod vložno št.
1/03859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5603285
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: LIBELA, Industrija tehtnic in finomehanike, p.o., Celje – v stečaju,
Celje, Opekarniška 2, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38011
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00072 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpisa BUILDING TRADE, trgovsko,
gradbeno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubečna – Leskovec 27a, Škofja vas, sedež: Ljubečna – Leskovec 27a, Škofja vas,
pod vložno št. 1/00895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega vložka, spremembo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5308402
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hrastnik Stanko, izstopil
1. 5. 1994; Hrastnik Srečko in Hrastnik Marinka, oba iz Celja, Cesta v Celje 6, vstopila
9. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se razširi na: gostinstvo in turizem.
Dejavnost družbe je sedaj: posredništvo
na področju prometa blaga in storitev; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi in
živilskimi izdelki vseh trgovskih strok, razen starin in umetnin; gradnja, rekonstrukcija in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih stavb; inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; prevoz blaga v
cestnem prometu; nakup in prodaja nepremičnin; proizvodnja končnih lesenih izdelkov; predelava plastičnih mas; kovinsko
predelovalna dejavnost; stanovanjske storitve, in sicer: organizacijske, pravne, finančne, administrativne in plansko-programske
storitve za upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš; storitve v zvezi z vzdrževanjem, obratovanjem in prenovo stanovanj in
stanovanjskih objektov ter poslovnih prostorov in vzdrževanjem ter urejanjem funkcionalnega zemljišča in varstvom bivalnega
okolja; storitve v zvezi z gospodarjenjem in
upravljanjem stanovanjskega fonda; gostinstvo in turizem.
Rg-38015
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01972 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpisa MALUX, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Celje, Oblakova 8, sedež: Oblakova 8, Celje, pod vložno št.

Rg-38019
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00762 z dne 2. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5907365
Firma: KIDERIČ IN KIDERIČ, Trgovina, prevoz, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KIDERIČ IN KIDERIČ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Buče, Vrenska gorca 1a
Ustanovitelja: Kiderič Mirko in Kiderič
Marija, oba iz Buč, Vrenska gorca 1a, vstopila 27. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenika Kiderič Marija in Kiderič Mirko,
imenovana 27. 5. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; frizerske in pedikerske storitve; prevoz blaga v cestnem
prometu; posredništvo, zastopanje, špediterske, komercialne, konsignacijske in komisijske storitve na področju prometa blaga in
storitev.
KRŠKO
Rg-1285
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00264 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu vpisa EVROSAD, proizvodnja, trgovina, svetovanje, d.o.o., Krško, sedež:
Cesta 4. julija 134, 8270 Krško, pod vložno št. 1/03747/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5898161
Ustanovitelj: Kozole Ivan, Krško, Gruenova 2, vstopil 15. 5. 1995, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brence Andreja, izstopila 24. 11. 1995.
Rg-1286
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00112 z dne 20. 8. 1996 pri sub-
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jektu vpisa HOLZSCHUH, upravljanje
družb, d.o.o., sedež: Krška cesta 8, 8311
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/03740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5897386
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Trkman Janez, razrešen 6. 11. 1995;
prokuristka Bandelj Marija, Kostanjevica na
Krki, Grič 9, imenovana 7. 11. 1995.

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-1287
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00001 z dne 28. 5. 1996 pod št.
vložka 1/02427/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5624703002
Firma: IVIS, trgovina in proizvodnja
Artiče, d.o.o., Poslovna enota Zagorje
Skrajšana firma: IVIS, d.o.o., PE Zagorje
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Zagorje, Cesta 9. avgusta 4
Ustanovitelj: IVIS, trgovina in proizvodnja Artiče, d.o.o., Artiče, Trbež 41a, vstop
15. 12. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Dolanc Livija, Zagorje, Cesta zmage 7, imenovana 15. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-

Rg-1288
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00185 z dne 19. 8. 1996 pri subjektu vpisa ROKY, podjetje za trgovino in
storitve Šentjanž, d.o.o., sedež: Svinjsko
16a, 8297 Šentjanž, pod vložno št.
1/03504/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, kapitala, družbenika poslovnega deleža in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5820723
Firma: ROCKY, import, export Šentjanž, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Peter, izstop 19.
6. 1996; Kravos Peter, Kranj, Drulovka –
del 168, vstopil 19. 6. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rozman Peter, razrešen 19. 6. 1993,
direktor Kravos Peter, imenovan 19. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
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delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Dejavnost 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti in davčno svetovanje.

govornostjo
Sedež: Jesenice na Dolenjskem, Velika
Dolina 29
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vovk Roman, Jesenice na
Dolenjskem, Velika Dolina 29, vstop 29. 4.
1996, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vovk Roman, imenovan 29. 4. 1996,
zastopa družbo kot poslovodja – direktor,
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št.
1/10622-00, s firmo: P & G Podjetje za proizvodnjo in trgovino s papirjem, d.o.o., Savska 2, Ljubljana.

dišča spremembo firme, ustanovitelja, zastopnikov, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5564662
Firma: STILLES Stilno pohištvo in notranja oprema, d.o.o., Sevnica
Skrajšana firma: STILLES, d.o.o., Sevnica
Ustanovitelj: Stilles Holding, d.o.o., Sevnica, izstop 5. 4. 1993; Stilles Inženiring,
Notranja oprema, d.o.o., Sevnica, Savska
cesta 13, vstop 5. 4. 1993, vložek 5,407.769
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šket Oto, razrešen 12. 12. 1994;
zastopnik Geč Vinko, razrešen 12. 12. 1994;
direktor Rovere Vojko, Slovenske Konjice,
Ul. Toneta Melive 10, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo v pravnem prometu
neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin,
prevzemanja jamstev ter drugih po naravi
podobnih poslov, za katere potrebujejo predhodno soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1289
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00092 z dne 20. 8. 1996 pri subjektu vpisa GALERIJA BOŽIDAR JAKAC, p.o., sedež: Grajska cesta 45, 8311
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/00178/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5007593
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Smrekar Andrej, razrešen 31. 12.
1995; direktor Božič Bojan, Straža pri Novem mestu, Rumanja vas 25, imenovan 1. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1290
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00147 z dne 4. 9. 1996 pod vložno št. 1/03827/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos sedeža iz Ljubljane,
spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, ustanovitelja, zastopnika, uskladitev dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5449936
Firma: PTS VOVK, proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o.
Skrajšana firma: PTS VOVK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

Rg-1291
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00033 z dne 13. 8. 1996 pri subjektu vpisa STILLES, Stilno pohištvo in
notranja oprema, d.o.o., Sevnica, sedež:
Savska cesta 15, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/02125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5564662
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rovere Vojko, razrešen 3. 12. 1995;
direktor Marolt Martin, Mozirje, Mozirje
ob Savinji 5, imenovan 4. 12. 1995, zastopa
družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi podobnih poslov,
za katere potrebuje predhodno soglasje
skupščine družbe.
Rg-1292
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02462 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu vpisa STILLES PRIMO Primarna
obdelava lesa, d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 15, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02125/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-1293
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00032 z dne 13. 8. 1996 pri subjektu vpisa STILLES INŽENIRING Notranja oprema, d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 13, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5564697000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rovere Vojko, razrešen 3. 12. 1995;
direktor Marolt Martin, Mozirje, Mozirje
ob Savinji 5, imenovan 4. 12. 1995, zastopa
družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi podobnih poslov,
za katere potrebuje predhodno soglasje
skupščine družbe.
Rg-1294
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02460 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu vpisa STILLES INŽENIRING Notranja oprema, d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 13, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5564697
Ustanovitelji: Stilles Holding, d.o.o.,
Sevnica, izstop 5. 4. 1993; Republika Slovenija, izstop 18. 10. 1994; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 4. 1993, vložek
242,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ratajc Alojz, razrešen 12. 12. 1994;
zastopnik Prevejšek Milan, razrešen 12. 12.
1994; Geč Vinko, razrešen 12. 12. 1994;
direktor Rovere Vojko, Slovenske Konjice,
Ul. Toneta Melive 10, imenovan 4. 10. 1994,
zastopa družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi podobnih poslov, za katere potrebuje predhodno
soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

jektu vpisa INTEGRA, trgovina z naftnimi derivati, Marof-Brežice, d.o.o., sedež:
Marof 7, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5305985
Sedež: Brežice, Mladinska 12
Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50104 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi.

Rg-1295
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02461 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu vpisa STILLES MOBI, Stilno pohištvo, d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 14, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, zastopnika
in omejitve pooblastil, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5564689
Ustanovitelj: Stilles Holding, d.o.o., Sevnica, izstop 5. 4. 1993; Stilles Inženiring,
Notranja oprema, d.o.o., Sevnica, Savska
cesta 13, vstop 5. 4. 1993, vložek
17,575.249 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Geč Vinko, razrešen 12. 12. 1994;
Teraž Štefan, Sevnica, Naselje heroja Maroka 25, imenovan 26. 12. 1991, zastopa
družbo z omejitvami pri sklepanju poslov
glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi podobnih poslov, za katere potrebuje
predhodno soglasje skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1297
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00271 z dne 17. 7. 1996 pri subjektu vpisa LISCA, d.d., modna oblačila
Sevnica, sedež: Prešernova 4, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/00140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5037395
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Glas Viljem, Sevnica, Naselje heroja
Maroka 25, razrešen kot začasni direktor
15. 12. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

vina, uvoz-izvoz, zastopstva, d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: BMK – ENGINEERING, d.o.o., Brežice
Sedež: Brežice, Marof 37
Ustanoviteljica: Kos Metka, Brežice,
Marof 37, vstopila 26. 2. 1996, vložila
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prus Ivan, izstopil 26. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prus Ivan, razrešen 26. 2. 1996; direktorica Kos Metka, imenovana 26. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-1296
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00203 z dne 19. 8. 1996 pri sub-

Rg-1298
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00267 z dne 10. 7. 1996 pri subjektu vpisa LISCA, d.d., modna oblačila
Sevnica, sedež: Prešernova 4, 8290 Sevnica, pod vložno št. 1/00140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5037395
Člani nadzornega sveta: Jerše Darinka in
Močivnik Ladislav, oba izstopila 30. 11.
1995.
Rg-1299
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00096 z dne 20. 8. 1996 pri subjektu vpisa PRUS, računalništvo, elektronika in trgovina, d.o.o., sedež: Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj, pod vložno št.
1/01480/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika, dejavnosti in zastopnikov,
s temile podatki:
Matična št.: 5443326
Firma: BMK – ENGINEERING, trgo-

Rg-1300
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00121 z dne 20. 8. 1996 pri subjektu vpisa RAFAEL, gradbena dejavnost,
d.o.o., Sevnica, sedež: Heroja Maroka 18,
8290 Sevnica, pod vložno št. 1/02323/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5617316
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996: 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
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inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-

javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost K 74.12: računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje razen revizijske dejavnosti; dejavnost K 74.14 podjetniško in poslovno
svetovanje razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z

Rg-1301
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00124 z dne 9. 8. 1996 pod vložno št. 1/03825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5943370
Firma: LABOD, konfekcija, LIBNA,
d.o.o.
Skrajšana firma: LABOD LIBNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta 4. julija 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LABOD, Tovarna oblačil
Novo mesto, p.o., Novo mesto, Seidlova cesta 35, vstop 25. 3. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ivan Žoher, Krško, Rozmanova 40,
imenovan 25. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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
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lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Šoln Zoran in Metelko Majda, vsi izstopili
14. 11. 1995.
Dne 14. 11. 1995 so bili izvoljeni naslednji namestniki članov nadzornega sveta: Gregorevčič Fanika za Debogovič Ireno,
Slovenc Vinko za Valenčak Marto, Božič
Marjan za Devčič Vida, Bosina Branko za
Avšič Jožeta, Mohor Franc za Rebernik
Stanka in Stopinšek Marija za Šoln Zorana.

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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,
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 izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina 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
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno

Rg-1302
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00234 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpisa SKALA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Raka, sedež: Podulce 21, 8274 Raka, pod
vložno št. 1/03124/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5750890
Firma: SKALA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Jesenice na Dolenjskem
Skrajšana firma: SKALA, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem
Sedež: Jesenice na Dolenjskem, GCSlov. vas obj. 237-hanger 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tomažin Martin, razrešen 6. 9. 1995;
direktor Kadribašič Sulejman, Novo mesto,
Slavka Gruma 50, razrešen 6. 9. 1995 kot
pomočnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1303
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00255 z dne 17. 7. 1996 pri subjektu vpisa AGRARIACVETJE, proizvodnja in trgovina, d.d., sedež: Čatež ob Savi,
Topliška 34, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov ter članov in
namestnike članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5094836
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avšič Jože, razrešen 14. 11. 1995;
zastopnik Lovenjak Jožef, Brežice, Kregarjeva 7, razrešen 14. 11. 1995 in imenovan
za direktorja, ki potrebuje soglasje nadzornega sveta pri: določanju amortizacijskih
stopenj, najemanju amortizacijskih stopenj,
najemanju dolgoročnih posojil za osnovna
in obratna sredstva, določanju dolgoročnih
razvojnih programov družbe, daje mnenja k
internim aktom uprave družbe.
Člani nadzornega sveta: Rebernik Stanko, Rožman Vojka, Lovenjak Jožef, Devčič
Vid in Debogovič Irena, vsi izstopili 14. 11.
1995; Debogovič Irena, Valenčak Marta,
Devčič Vid, Avšič Jože, Rebernik Stanko,

Rg-1304
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00191 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu vpisa SKALA, podjetje za gradbena
dela in trgovino na debelo in drobno Brežice, d.o.o., sedež: Pod obzidjem 28b, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5296021
Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121
Reja govedi; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1010 Pridobivanje črnega premoga; 1020 Pridobivanje rjavega premoga in lignita; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov
za kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo
mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen preutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2661 Proizvodnja
betonskih
izdelkov
za
gradbeništvo; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
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z ribami, raki, mehkužci; 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 prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v 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.; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7482 Pakiranje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo.

zastopa družbo brez omejitev; direktor Petan Valerijan, razrešen 23. 2. 1996.

Rg-1305
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00078 z dne 20. 8. 1996 pri subjektu vpisa LEVAS, zaposlovanje in usposabljanje invalidov, Krško, d.o.o., sedež:
Tovarniška 18, 8270 Krško, pod vložno št.
1/01779/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5498325
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kolman Jože, Sromlje, Volčje 32b, razrešen
23. 2. 1996 in imenovan za direktorja, ki

LJUBLJANA
Rg-35909
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08209 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ATŠ, Avto šola-turizem-storitve, d.o.o., Ljubljana, Scopolijeva 26,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07119/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5374812
Osnovni kapital: 1,917.000 SIT
Ustanovitelja: Hostnik Janez, Ljubljana,
Scopolijeva 26, Ljubljana, vstop 8. 5. 1990,
vložek 958.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klarič Marjan, Ljubljana, Krakovski
nasip 14, vstop 8. 5. 1990, vložek 958.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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 izdelki; 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 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 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
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skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Selan Zoran, imenovan 18. 5. 1994,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Člana nadzornega sveta: Selan Zoran in
Resnik Bojan, oba vstopila 18. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 362 Kovanje kovancev,
proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 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; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske
storitve; 642 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 723 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 921 Filmska
in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

ženiring in trgovina, Domžale, d.o.o., sedež: Kajuhova 14, Domžale, pod vložno št.
1/06006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev, osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5425263
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Baloh Marjanca in Baloh
France, oba iz Domžal, Kajuhova 14, vstopila 18. 3. 1990, vložila po 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe je: razvoj, načrtovanje, oblikovanje, proizvodnja, servisiranje
in prodaja preprog in tapiserij ter drugih
tekstilij in kovino-plastičnih izdelkov za
opremljanje stanovanjskih in poslovnih prostorov; projektiranje opreme za opremljanje
stanovanjskih in poslovnih prostorov, inženiring in izvajanje montažnih del; opravljanje zaključnih del v gradbeništvu; proizvodnja elektronske opreme in sistemov za avtomatizacijo industrijskih naprav in procesov;
proizvodnja strojne opreme in orodij za proizvodnjo tekstilij in kovinoplastičnih izdelkov; trgovina na debelo in drobno z naslednjimi neživilskimi izdelki; tekstil in konfekcija, surova koža, volna in plastični izdelki; kovinski in elektrotehnični izdelki;
kemijski izdelki, barve in laki; zastopanje
in posredovanje ter komisijski posli v blagovnem prometu ter špedicijske storitve.

Rg-35914
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09457 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AUTOHOCK, d.o.o., Trzin, Ljubljanska 39, Mengeš, sedež: Ljubljanska 39, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03832/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5311934
Osnovni kapital: 1,508.383 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Boštjan, Ljubljana, Tometova 11, vstop 21. 11. 1989, vložek 1,508.383 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35916
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09466 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VOJCOM, podjetje za trgovino, posredništvo in svetovanje in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 11, sedež: Polanškova 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/09295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5426685
Firma: VOJCOM, podjetje za trgovino, posredništvo in svetovanje in finančni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21.
Rg-35918
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09487 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5858887
Firma: RESSEL Selan & CO, trženje,
k.d., Ljubljana, Ellerjeva ulica 27, Ljubljana
Skrajšana firma: RESSEL Selan & CO,
k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Ellerjeva ulica 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Zoran, Ljubljana,
Ellerjeva 27, vstop 18. 5. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Resnik Bojan, Ljubljana, Ulica
padlih borcev 8, vstop 18. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35919
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09515 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BALOH, proizvodnja, in-

Rg-35920
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09541 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PERFect, podjetje za računovodstvo, finance in trgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4, sedež: Leskoškova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5377889
Firma: PERFect PERUŠEK in družbenik, d.n.o., računovodstvo, finance in trgovinska dejavnost, Ljubljana, Leskoškova 4
Skrajšana firma: PERFect PERUŠEK
in družbenik, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 26.667 SIT
Ustanovitelja: Perušek Erik, Cerknica,
Notranjska 39, vstop 20. 12. 1989, vložek
24.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Perušek Adela, Cerknica, Notranjska 39, vstop 22. 4. 1994, vložek
2.667 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Perušek Adela, imenovana 22. 4.
1994, zastopa družbo neomejeno v okviru
predmeta poslovanja.
Rg-35930
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16385 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LIOR, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v prod 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/07191/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
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osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5384931
Osnovni kapital: 4,176.000 SIT
Ustanoviteljica: Ažman Hugo, izstop 16.
12. 1993; Ažman Ernesta, Ljubljana, Miklošičeva cesta 16, vstop 16. 12. 1993, vložek 4,176.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Ažman Ernesta, razrešena 22. 11.
1994; direktor Ažman Hugo, Ljubljana, Miklošičeva 16, imenovan 22. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 275 Livarstvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene;
361 Proizvodnja pohištva; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom.

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n., 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo 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, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-35931
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16403 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa EVAX, podjetje za trgovino, storitve, posredovanje in turizem,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Pod gozdom c.
5/7, Grosuplje, pod vložno št. 1/11095/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5469040
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelj: Krevs Ladislav, Grosuplje,
Pod gozdom c. 5/7, vstop 22. 11. 1990, vložek 1,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lavrih Aleksander, izstop 15. 12.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Lavrih Aleksander, razrešen 15. 12.
1994.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 2670
Obdelava naravnega kamna; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

Rg-35932
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16437 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa IMP PROMONT – REGULACIJE IN MERITVE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču 30, Ljubljana, pod vložno št. 1/18313/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5607655
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Keržič Drago, LjubljanaČrnuče, Cesta na Brod 22, vstop 4. 5. 1992,
vložek 12.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pečar Bojan, Ljubljana-Črnuče, Lemeževa 5, vstop 27. 4. 1992, vložek 3.450
SIT, odgovornost: ne odgovarja; IMP
PROMONT Projektiranje in montaža, d.o.o.,
Ljubljana, Pot k sejmišču 30, vstop 22. 4.
1992, vložek 1,479.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šetina Albin, Škofja Loka,
Stara Loka 121, vstop 4. 5. 1992, vložek
5.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

Rg-35934
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16891 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PRELEST, prehrana, letovanje in storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Dunajska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/04179/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319579
Osnovni kapital: 2,173.381,80 SIT
Ustanovitelji: CIOS, p.o., Ljubljana, Parmova 33, vstop 26. 12. 1989, vložek
434.674,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drame Jože, izstop 14. 9. 1994; Hren
Jožica, izstop 15. 9. 1993; Kopač Ivo, Ljubljana, Ulica bratov Židan 2, vstop 26. 12.
1989, vložek 173.870,70 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kos Anton, Ljubljana, Švabičeva ulica 3, vstop 26. 12. 1989, vložek
173.870,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prašnikar Adolf, Kamnik, Podgorje 60c,
vstop 26. 12. 1989, vložek 173.870,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štrus Anton, izstop 17. 12. 1994; Šubic Jože, Medvode,
Virje 31f, vstop 26. 12. 1989, vložek
521.612,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strižnar Jakob, Vrhnika, Gradišče 1,
vstop 17. 12. 1994, vložek 695.482,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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skimi 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74200 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74300 Tehnični preizkusi in analize; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

na, Brodarjev trg 15, vstop 28. 11. 1991,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolar Nataša, Ljubljana, Pod topoli 33, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bregar
Cveta, Ljubljana, Ob žici 5, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krajnc Viljem, LjubljanaPolje, Kašeljska c. 20, vstop 28. 11. 1991,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grad Mira, Dol pri Ljubljani, Beraičeva 35/c, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Umek Vera, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
74, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mirt Franc, Videm-Dobrepolje, Ponikve 57, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ahlin Alenka, Ljubljana, Podutiška c. 16, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gibičar Alojzija, Ljubljana, Smoletova 12,
vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klarič Tončka, Ljubljana, Martinčeva 34, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Koščak Ana, Vrhnika, Ob
potoku 15, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorišek Sašo, Ljubljana-Polje, C. XII/8,
vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Remškar Marinka, Brezovica, Log, Loška c. 6, vstop
28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek Marija,
Ljubljana, Maroltova 12, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vovk Jože, Ljubljana, Ul.
28. maja 67, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jordan Vlado, Ljubljana-Črnuče, Vranja
pot 10, vstop 28. 11. 1991, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenšek
Jelka, Ljubljana, Trebušakova 2, vstop 28.
11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrnec Metod, Vrhnika,
Raskovec 10, vstop 28. 11. 1991, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jordan Iztok, Ljubljana, Pokljukarjeva 44,
vstop 28. 11. 1991, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fišter Mira,
Brezovica, Vrhniška c. 14, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Justinek Hilda, Ljubljana,
Pečinska 69, vstop 28. 11. 1991, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gradišar Srečo, Ljubljana-Črnuče, Magajnova 2, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Usenik Jože, Ljubljana, Gmajnice 7, vstop 28. 11.
1991, vložek 240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vrhovec Jelka, Ljubljana,
Grintovška 19, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bauer Matija, Ljubljana, Ilovški stradon
63, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pestotnik
Frenk, Ljubljana, Herbesteinova 8, vstop
28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Amalija,
Ljubljana-Črnuče, Izletniška 6, vstop 28.
11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mali Stane, Medvode,
Štalčeva 8, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Rg-35935
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16892 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DYNACAST LOŽ, vlivanje in obdelava odlitkov, d.o.o., Lož, sedež: Cesta 19. oktobra 52, Lož, Stari trg
pri Ložu, pod vložno št. 1/15224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti, deleže, osnovni kapital
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5560438
Osnovni kapital: 19,200.000 SIT
Ustanovitelja: Kovinoplastika Lož, Stari
trg pri Ložu, Cesta 19. oktobra 57, Lož,
vstop 13. 11. 1991, vložek 9,408.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dynacast International Limited, Warwi Warwickshire, B
496 EW U.K., Alcester, Tything Road, vstop
13. 11. 1991, vložek 9,792.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litja drugih neželeznih kovin; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

Rg-35937
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16907 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROTEHNA INTERSET, Mednarodna elektrotrgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pod Trančo 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/15727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5556465
Firma: ELEKTROTEHNA INTERSET,
Mednarodna trgovina, d.d.
Skrajšana firma: ELEKTROTEHNA
INTERSET, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 27,780.000 SIT
Ustanovitelji: Elektrotehna Set, p.o.,
Ljubljana, Pod Trančo 2, vstop 28. 11.
1991, vložek 2,880.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kamnar Janez, Ljubljana,
Šentjakob 37, vstop 28. 11. 1991, vložek
4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žavbi Rudi, Domžale, Petrovčeva 16, vstop
28. 11. 1991, vložek 4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prosenik Hilda,
Ljubljana, Mucherjeva 11, vstop 28. 11.
1991, vložek 3,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stančič Aleksander, Ljubljana, Lovska 18, Zalog, vstop 28. 11. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocijančič Anica, Ljubljana-Črnuče, Verdnikova 15, vstop 28. 11. 1991,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cepec Dragica, Ljubljana-Polje,
Papirniški trg 6, vstop 28. 11. 1991, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bole Martina, Ljubljana, Celovška 108,
vstop 28. 11. 1991, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kravcar Mira,
Grosuplje, Kersnikova 9, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Plevnik Velkavrh, Brezovica, Log, Rimska 2, vstop 28. 11. 1991,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Veler Miran, Ljubljana, Linhartova 82, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bedenčič
Marjanca, Škofljica, Gorenje blato 18/a,
vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cebek Anica,
Komenda, Križ 44a, vstop 28. 11. 1991,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Juričinec Danica, Ljubljana, Jakčeva ul. 39, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Premk Fani, Ljubljana, Šmartno po Šmarno goro, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zrimšek
Veljko, Ljubljana, Puhova 14, vstop 28.
11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Torkar Rada, Ljublja-
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Burgar Ivica, Velike Lašče, Kukmaka 9,
vstop 28. 11. 1991, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovač Dragica, Preserje, Preserje 22, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vuk Darinka, Ljubljana, Anžurjeva 14/b, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Maček Jože, Ljubljana, Brilejeva 22, vstop
28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rovanšek Lojze,
Grosuplje, Veliki Kal 2, vstop 28. 11. 1991,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerman Marjan, Ljubljana, Nade
Čamernikove 9, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radi Marko, Domžale, Dragomelj 44, vstop
28. 11. 1991, vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miklič Lojze, Višnja Gora, Višnja Gora 129, vstop 28. 11.
1991, vložek 180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bučar Alojz, Grosuplje, Zupančičeva 25, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dimc Viljem, Krško, Mencingerjeva 8,
vstop 28. 11. 1991, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Požun Anica,
Krško, Narpelj 38, vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajnc Herman, Trbovlje, Novi dom
5, vstop 28. 11. 1991, vložek 240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Švarč Mihael,
Dobova, Ilirska 1, vstop 28. 11. 1994, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mežnar Alojz, Šmartno ob Paki, Sitorno 22, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogorevc Anton, Mislinja, Mislinja 7,
vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kozlevčar Marija, Velenje, C. XIV. div. št. 11, vstop
28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koletnik Marjan,
Mislinja, Završe 102, vstop 28. 11. 1991,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrdoljak Jože, Murska Sobota,
Muska ul. 117, vstop 28. 11. 1991, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolbl Milan, Murska Sobota, Prežihovega
Voranca 4, vstop 28. 11. 1991, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolbl Stanko, Ljutomer, Kuževci pri Ljutomerju, Vučja vas 52, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mauko Alojz,
Gornja Radgona, Mala ul. 1, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Reščić Peter, Šempeter, Goriška 10, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Godnič Milan, Nova Gorica, Grčna 31,
vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Saksida Edica,
Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 1/a,
vstop 28. 11. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marinč Vladimir, Dobova, Zali breg 11, vstop 28. 11.
1991, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Blokar Bogomil, Dutovlje,
Dutovlje 17a, vstop 28. 11. 1991, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bevc Bojana, izstop 25. 5. 1994; Dolinar
Zdenka, izstop 25. 5. 1994; Oblak Polona,
izstop 25. 5. 1994; Prelogar Marko, izstop
25. 5. 1994; Karlin Uroš-Irena, izstop
25. 5. 1994; Lipovšek Lojze, izstop 25. 5.

1994; Gabenšček Mihael, izstop 25. 5.
1994; Jerman Rajko, izstop 25. 5. 1994;
Jaklič Marija, izstop 25. 5. 1994; Horvat
Oskar, izstop 25. 5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Prosenik Hilda, imenovana 6. 12.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Praprotnik
Frane, imenovan 6. 12. 1994, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kamnar Janez,
Radi Marko, Dimc Viljem, Godnič Milan in
Žavbi Rudi, vsi vstopili 6. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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 kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje.

nikova ul. 15, razrešena 22. 12. 1994 in
ponovno imenovana za direktorico, ki posle
glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge po naravi
slične posle sklene le na podlagi predhodnega soglasja skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize.

Rg-35938
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17136 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOVINARSKA VRHNIKA, d.o.o., Sinja Gorica 106, Vrhnika,
sedež: Sinja gorica 106, Vrhnika, pod vložno št. 1/02125/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo v zvezi s pooblastili za zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5066506
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Dolmovič Marija, Ljubljana, Bur-

Rg-35940
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17409 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GIP Beton, Podjetje za zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Borovniško naselje
7, Kisovec, pod vložno št. 1/19650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo naziva ustanovitelja, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa in pooblastil zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5657245
Osnovni kapital: 2,307.159,70 SIT
Ustanovitelj: GIP BETON HOLDING,
d.o.o., Kisovec, Borovniško naselje 7, vstop
20. 7. 1992, vložek 2,307.159,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Brezovar Gabrijel, Zagorje ob Savi,
Rove 4b, razrešen 12. 12. 1994 kot v.d.
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direktorja in imenovan za direktorja družbe,
ki zastopa družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi sličnih poslov, za katere potrebuje predhodno
soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet.

Matična št.: 5303931
Člani nadzornega sveta: Drobnič Janko,
Modrijan Ivanka in Dobrovoljc Janko, vsi
vstopili 13. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
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; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil.

imenovan za direktorja družbe, ki zastopa
družbo v pravnem prometu neomejeno, razen pri sklepanju poslov glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev ter drugih po naravi sličnih poslov, za
katere potrebuje predhodno soglasje skupščine družbe; prokuristka Prinčič Bojana,
imenovana 12. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
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 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-35941
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17414 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA COMMERCE
ELEKTRIČNA ORODJA, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, sedež: Trg republike
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/15839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5888352
Firma: HeliAir Center, družba za poslovne storitve, d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana
Skrajšana firma: HeliAir Center, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Commerce, Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., izstop
25. 11. 1994; Iskra Commerce Trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
25. 11. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Plahuta Miro, razrešen 23. 12. 1994;
direktor Kranjc Mladec, Kranj, Huje 25,
imenovan 23. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-35942
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17616 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LIKO SERVIS, d.o.o., Vrhnika, Verd 107, sedež: Verd 107, Vrhnika, pod vložno št. 1/06315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Rg-35943
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17623 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LIKO VRATA, d.o.o., Borovnica, Mejačeva 2, sedež: Mejačeva 2,
Borovnica, pod vložno št. 1/06557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5309913
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom.
Rg-35944
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17648 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HERMES, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Kolodvorska 7, Ljubljana,
pod vložno št.
1/00533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, dejavnosti, zastopnika, pooblastil zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5000955
Firma: HERMES, družba za promet z
nepremičninami, Ljubljana, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tatalovič Savo, Ljubljana, Glavarjeva
ulica 16, razrešen 12. 12. 1994 in ponovno

Rg-35947
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17911 z dne 14. 11. 1995
pri subjektu vpisa PROJEKT NIZKE
ZGRADBE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 65, Ljubljana,
pod vložno št.
1/10764/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5459966
Firma: PROJEKT NIZKE ZGRADBE,
projektiranje, inženiring in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstop 21. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

Št. 15 – 20. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1039

Rg-35949
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18302 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Mag. MILAN LOVRENČIČ – CENTER ZA GOSPODARSKO
SVETOVANJE, podjetje za finančno,
ekonomsko in organizacijsko svetovanje
ter storitve, p.o., Trubarjeva 3, Ljubljana, sedež: Trubarjeva 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03059/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5302757
Firma: CENTER ZA GOSPODARSKO
SVETOVANJE, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CGS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrenčič Milan, Ljubljana, Mesesnelova ulica 7, vstop 20. 11. 1989,
vložek 20,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomska propaganda;
8042 Drugo izobraževanje.

kova 4, sedež: Pražakova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13076/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz
d.d. v d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5516803
Firma: KOMPAS KODEKS, intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4
Skrajšana firma: KOMPAS KODEKS,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 3,639.000 SIT
Ustanovitelji: Kompas International, Turistična in trgovinska delniška družba, d.d.,
izstop 19. 12. 1994; Kompas Consulting, d.d., Ljubljana, Dvoržakova 11a, vstop
19. 12. 1994, vložek 1,272.404 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Okoren-Kovač Marija, Ljubljana, Na Straški vrh 18, vstop
19. 12. 1994, vložek 1,245.166 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urbas Janez, Ljubljana, Ziherlova 39, vstop 19. 12. 1994, vložek 1,121.430 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35950
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18380 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TRAMONTANA, Podjetje
za trgovino, zastopstvo, turizem in rekreacijo, d.o.o., Komenda, Jezerškova 6,
sedež: Jezerškova 6, Komenda, pod vložno št. 1/15149/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5726409
Firma: TRAMONTANA, Podjetje za
trgovino, zastopstvo, turizem in rekreacijo, d.o.o., Komenda
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Vesper, d.o.o., Komenda,
Komenda, Jezerškova 6, vstop 28. 1. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Rovšek Peter, Komenda, Jezerškova 6, razrešen 20. 12. 1994 in imenovan za
prokurista; zastopnica Rovšek Kristina,
Ljubljana, Sketova 6, razrešena 20. 12. 1994
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih

Rg-35952
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18737 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS KODEKS, intelektualne storitve, d.d., Ljubljana, Praža-

Rg-35953
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18746 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa M banka, d.d., Dunajska
cesta 107, Ljubljana, pod vložno št.
1/18727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnika ter tipa zastopnika in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5607957
Osnovni kapital: 1.573,150.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vandot Igor, razrešen 14. 11. 1994;
zastopnica Bergant Sava, Ljubljana, Pod topoli 63, razrešena 14. 11. 1994, kot namest-
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nica direktorja banke in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Alojzij, Leskovec Ivanka, Miklavc Bruno, Novak Janko in Brodnjak Stanislav, vsi vstopili 14. 11. 1994.

d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 9, sedež:
Miklošičeva 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/12326/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev, osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5488044
Osnovni kapital: 26,931.034 SIT
Ustanovitelji: Kompas Magistrat, trgovina in gostinstvo, p.o., Ljubljana, Mestni
trg 4, vstop 7. 7. 1990, vložek 18,043.793
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Turistično
podjetje Portorož, d.o.o., Portorož, Cesta solinarjev 6, vstop 17. 4. 1991, vložek
8,887.241 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7440 Ekonomska propaganda; 9271
Prirejanje iger na srečo.

Matična št.: 5487846
Firma: BELINKA-BELLES, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: Belinka-Belles, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 88,395.331,94 SIT
Ustanovitelj: Belinka, kemična industrija, p.o., Ljubljana-Črnuče, Zasavska cesta
95, vstop 19. 12. 1990, vložek
88,395.331,94 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1995: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 245 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev, parfumov in toaletnih sredstev;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35954
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18750 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SVS ŠPORT, družba za
promet z izdelki za šport in prosti čas,
d.o.o., Trzin, Mengeš, sedež: Blatnica 14,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/09875/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5435757
Osnovni kapital: 42,004.937,20 SIT
Ustanovitelji: Savnik Zoran, Ljubljana,
Slomškova ulica 35, vstop 14. 11. 1990,
vložek 15,274.522,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mednarodno podjetje Slovenijales, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
14. 11. 1990, vložek 22,911.783 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodušek Matjaž,
Ljubljana, Pod akacijami 33, vstop 26. 7.
1991, vložek 3,818.631,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Savnik Zoran, razrešen 5. 1. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno, razen pri: sklepanju pogodb o prodaji, obremenitvi in nakupu nepremičnin; sklepanju pogodb o prometu blaga in storitev katerih vrednost presega
300.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije; sklepanju
pogodb o najemanju in dajanju kratkoročnih in dolgoročnih kreditov in garancijskih
pogodb; sklepanju pogodb o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih,
katere vse sklepa po predhodnem soglasju
skupščine.
Rg-35956
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18785 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINASTROJ SERVIS,
podjetje za montažo, servisiranje in prodajo rezervnih delov gostinske opreme,
d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 36, sedež:
Adamičeva 36, Grosuplje, pod vložno št.
1/16222/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5586470
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina an drobno s kovinskimi izdelki; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
Rg-35957
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18787 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa CASINO LJUBLJANA,

Rg-35958
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18840 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa DIMNIKARSTVO VIČ,
d.o.o., Podjetje za izvajanje dimnikarske
dejavnosti Ljubljana, Linhartova 62a, sedež: Linhartova 62a, Ljubljana, pod vložno št. 1/12511/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5497582
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelji: Dimnikarsko podjetje,
Ljubljana, Linhartova 62a, vstop 26. 4.
1991, vložek 1,447.710 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hedžet Stanislav, Domžale,
Petrovčeva 5, vstop 26. 4. 1991, vložek
22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ilijaš Avgust, Ljubljana, Prešernova 30, vstop
26. 4. 1991, vložek 22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Okić Ismet, Ljubljana,
Prešernova 30, vložek 22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Magdič Jože, Ljubljana, Zaloška 48, vložek 22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zajić Safer, Ljubljana, Prušnikova 40, vstop 26. 4. 1991, vložek 22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Takač Alojz, Ljubljana, Škofljica 43, vstop
26. 4. 1991, vložek 22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hanzić Stjepan, Ljubljana, Gerbičeva 51a, vstop 26. 4. 1991, vložek 22.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-35962
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19729 z dne 6. 10. 1995
pri subjektu vpisa Belinka-Belles, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d., sedež: Zasavska cesta 95, Ljubljana, pod vložno št.
1/12277/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo oziroma uskladitev osnovnega
kapitala z dejanskim stanjem, spremembo
firme, deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Rg-35965
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19739 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DEKORATIVNA, tovarna
dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 280, sedež: Celovška 280, Ljubljana, pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in spremembo pooblastil za zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5041368
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dejak Bojan, dipl. oec., Ljubljana,
Artačeva 8, razrešen 20. 12. 1994 in ponovno imenovan za direktorja, ki posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge po naravi slične
posle, sklene le na podlagi predhodnega soglasja skupščine ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
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1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 7430 Tehnični preizkusi in
analize.

Rg-35969
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20222 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELPAN, Ogrevalne in klimatske naprave, d.o.o., Mengeška 66a,
Trzin, sedež: Mengeška 66a, Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/20269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5726514
Osnovni kapital: 1,994.214 SIT
Ustanovitelji: Berlič Jure, Mengeš, Mengeška 66a, Trzin, vstop 8. 10. 1992, vložek
1,994.214 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 311 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jurak Ervin, Ljubljana,
Adamičeva 13, vstop 31. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost podjetja je: izdelava vseh vrst
tekstilne konfekcije; izdelava specializirane
športne konfekcije; izdelava kovinske galanterije; nakup in prodaja blaga; svetovanje v zvezi z dejavnostjo; uvoz in izvoz
naslednjega blaga: sol, žveplo, zemljine in
kamen, sadra, apno in cement, anorganski
kemični proizvodi, organske in anorganske
spojine plemenitih in redkih kovin, plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk, proizvodi iz kavčuka in gume, plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas; surove težke kože ali kože drobnice z dlako in
brez dlake, usnje, krzna in krzneni izdelki,
sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti
za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, predmeti iz živalskih črev; les in leseni
izdelki, oglje, pluta in plutasti izdelki, izdelki iz slame, esparte ali drugih materialov
za pletarstvo, košarski in pletarski izdelki;
celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni in kartonasti odpadki in ostanki, papirni izdelki in kartonski izdelki; tekstil in tekstilni izdelki; obutev, klobuki, kape in druga pokrivala, dežniki, sončniki, palice, biči, korobači in
njihovi deli, preparirano perje in izdelki iz
perja, umetno cvetje, lasuljarski izdelki; proizvodi iz kamna, sadre, cementa, betona,
azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki;
naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine platinirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz
njih, imitacije nakita, kovinski denar; navadne kovine in proizvodi iz navadnih kovin; stroji, aparati in naprave, elektrotehnična oprema, njihovi deli, aparati za snemanje
in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje
in reprodukcijo televizijske slike in zvoka,
deli in pribor za te proizvode; vozila, letala,
plovila in spremljajoča transportna oprema;
optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški instrumenti in aparati, ure, glasbila,
njihovi deli in pribor; orožje in strelivo, njuni deli in pribor; pohištvo, posteljnina, žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki,
svetilke in druga svetila, osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in podobno,
montažne zgradbe, vžigalniki in njihovi deli, pipe in njihovi deli, glavniki, sponke za
lase, lasnice, igle za lase, sponke za kodre,
navijalke za lase in podobno, pršila za dišave in podobna toaletna pršila, blazinice za
pudranje in blazinice za nanašanje kozmetičnih ali toaletnih preparatov, termovke in
druge posode z vakuumsko izolacijo in njihovi deli, krošnjarske lutke in druge posode
za nastavljanje, avtomati in druge premične
(animirane) figure za aranžiranje izložb;
umetniški predmeti, zbirke in starine; turizem; gostinstvo; inženiring; založništvo;
marketing in ekonomska propaganda.

Rg-35966
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19742 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa KRUHAR, proizvodnja
kruha, peciva in slaščic, d.o.o., sedež: Draveljska c. 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/02112/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5286654
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
158 Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 511 Posredništvo; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-35973
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10248 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KEA, podjetje za izdelavo
tekstilne konfekcije in kovinske galanterije, trgovsko in zunanjetrgovinsko dejavnost ter svetov., d.o.o., Vregova 3,
Ljubljana, sedež: Vregova 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo skrajšane firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5351898
Skrajšana firma: KEA, d.o.o., Ljubljana

Rg-35975
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10296 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROTERM INŽENIRING, trgovsko, servisno podjetje,
Medvode, d.o.o., sedež: Medvoška 3,
Medvode, pod vložno št. 1/14762/00 vpisa-
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lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5553555
Firma: ELEKTROTERM INŽENIRING, trgovsko servisna družba, d.o.o.,
Medvoška 3, Medvode
Skrajšana firma: ELEKTROTERM INŽENIRING, d.o.o., Medvode
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Longo-Dular Suzana,
vložek 1,490.000 SIT, in Longo Marija, vložek 10.000 SIT, obe iz Medvod, Grajzerjeva 14, vstopili 10. 1. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

sen uvoz in izvoz; zastopanje domačih in
tujih oseb na področju Republike Slovenije,
konsignacija, servisiranje v prometu blaga
in storitev v okviru registriranega predmeta
poslovanja; kooperacijski posli in druge oblike višjega sodelovanja; raziskava trga in
marketinška dejavnost; raziskave in svetovanje s področja ekonomske in informacijske dejavnosti; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; transport in špedicija; promet z nepremičninami; proizvodnja
vseh vrst lesnih izdelkov.

Ustanovitelja: Sotlar Snežana, izstop 10.
5. 1994; Stevanovič Jordan, Ljubljana, Vodovodna 39, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,572.304 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stevanovič Marjeta, Ljubljana, Vodovodna
39, vstop 10. 5. 1994, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sotlar Snežana, razrešena 10. 5.
1994; direktor Stevanovič Jordan, imenovan 10. 5. 1994, zastopa družbo v notranje
in zunanjetrgovinskem prometu neomejeno.

Rg-35981
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10367 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GRADLES, trgovina, servis, zastopstva, d.o.o., Smelijevo naselje
38, Lož, Stari trg, sedež: Smelijevo naselje 38, Lož, Stari trg, pod vložno št.
1/18526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5645824
Osnovni kapital: 2,861.636,60 SIT
Ustanovitelj: Hrbljan Franc, Nova vas,
Velike Bloke 32, vstop 3. 4. 1992, vložek
2,861.636,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kordiš Andrej, izstop 11. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kordiš Andrej, razrešen 11. 5. 1994.

Rg-35991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10534 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa LAIBACH INTERNATIONAL, trgovina in zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, sedež: Koprska 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/19203/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, deleža
in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5637627
Firma: LAIBACH INTERNATIONAL,
trgovina in zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 264
Osnovni kapital: 3,000.800 SIT
Ustanovitelj: Murn Bogomir, Wien 1130,
Glasauergasse 12, vstop 31. 3. 1992, vložek
3,000.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35982
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10378 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MILES, Podjetje za projektiranje, informatiko, inženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Dolenja vas, Lončarska 80, sedež: Lončarska 80, Dolenja vas, pod vložno št.
1/13731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5536022
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelič Franc, vložek
802.500 SIT; Mihelič Robert in Mihelič
Matjaž, oba vložila 401.250 SIT, vsi iz Dolenje vasi, Lončarska 80, vstopili 15. 11.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mihelič Matjaž, imenovan 14. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mihelič Robert, imenovan 14. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-35992
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10572 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KODA STUDIO za avtorska dela s področja kinematografije, audio in video medijev, fotografije, oblikovanja, glasbe in tržnih komunikacij,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trpinčeva 79,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5393485
Osnovni kapital: 1,639.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Igor, Ljubljana, Trpinčeva 79, vstop 27. 3. 1990, vložek
1,639.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35977
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10319 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BAM-BAM, Podjetje za trgovino in transport, d.o.o., Zasavska c.
121, Ljubljana, sedež: Zasavska c. 121,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09306/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5437890
Firma: BAM-BAM, trgovina in transport, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Brane, LjubljanaČrnuče, Zasavska c. 121, vstop 20. 8. 1990,
vložek 791.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Milena, Nova vas, Benete 4,
vstop 20. 8. 1990, vložek 791.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35980
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10355 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ACER-M, inženiring, trgovina in posredovanje, d.o.o., Vrhnika, sedež: Lesno brdo 33a, Vrhnika, pod vložno
št. 1/23074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5764777
Osnovni kapital: 1,537.344 SIT
Ustanovitelja: Pečar Anton, Vrhnika, Lesno brdo 33/a, vstop 10. 5. 1993, vložek
998.830 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovač Janez, Borovnica, Cesta pod goro 6,
vstop 30. 5. 1994, vložek 538.514 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se dopolni še za: proizvodnjo vseh vrst lesnih izdelkov; tako, da
se dejavnost odslej glasi: inženiring in svetovanje s področja financiranja in graditve
ter opremljanja objektov; trgovina na debelo in drobno, izvoz in uvoz neživilskih proizvodov; trgovina na debelo in drobno, izvoz in uvoz lesa in lesnih surovin ter drugih
repromaterialov, reprodukcijskega in potrošnega materiala, opreme, orodja in rezervnih delov za oskrbovanje podjetij, obrti, trgovine, infrastrukture in storitvenih dejavnosti; trgovina v tranzitu na debelo za neživilske proizvode; posredovanje v prometu
blaga in storitev na domačem in tujem trgu;
dejavnost v prosti carinski coni v okviru
registriranega predmeta poslovanja; zača-

Rg-35990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10532 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ŽELJA, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, gradbeni inženiring, svetovanje, storitve, ..., Ljubljana, sedež: Jakšičeva 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5651581
Osnovni kapital: 1,582.304 SIT

Rg-35993
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10584 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LUIGIO, Grafično podjetje in trgovina, d.o.o., Ljubljana, pod vložno št. 1/19088/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika in pooblastil zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5652952
Osnovni kapital: 1,501.832 SIT
Ustanovitelja: Jarc Roman, vložek
1,201.466 SIT in Jarc Rosana, vložek
300.366 SIT, oba iz Ljubljane, Ulica Marija
Draksler 3, vstopila 10. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata; direktor Jarc Roman,
razrešen 25. 5. 1994 in ponovno imenovan
za direktorja, ki pri najemanju kratkoročnih
in dolgoročnih kreditov, investicijskih vlaganj in nakupu ter prodaji osnovnih sred-
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stev družbe, ki presegajo vrednost 500.000
SIT potrebuje predhodni sklep skupščine;
zastopnica Jarc Rosana, razrešena 25. 5.
1994 in imenovana za direktorico, ki pri
najemanju kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, investicijskih vlaganj in nakupu ter
prodaji osnovnih sredstev družbe, ki presegajo vrednost 500.000 SIT, potrebuje predhodni sklep skupščine.
Dejavnost družbe se glasi: grafična dejavnost (tiskanje grafičnih publikacij, izdelava papirne galanterije, vezava knjig in tiskovin in ostalo); rekreacijske storitve (teniška šola, rafting, smučarski tečaji in ostale storitve); založniška dejavnost; gostinske
storitve (storitve prehrane, nastanitve, točenja alkoholnih in brezalkoholnih pijač in
ostale storitve); trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki v tranzitu brez skladiščenja; komisijska in akviziterska prodaja; turistično posredovanje z organizacijo
potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranžmajev doma in v tujini; zastopanje, posredovanje in drugi komercialni
posli pri prometu blaga in storitve doma in
v tujini; marketinške storitve; storitve reklame in ekonomske propagande; prevozi
blaga in oseb v domačem in mednarodnem
cestnem prometu; storitve za nego telesa
(masaža, fitness, frizerstvo, savna, kozmetične storitve); uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov iz vseh oddelkov carinske tarife; konsignacijska prodaja; knjigovodske in računovodske storitve; ostale
poslovne storitve; proizvodnja naprav računalniške tehnike (proizvodnja in servisiranje testnih ploščic za mikrovezja); proizvodnja in servisiranje majhnih gospodinjskih
aparatov; izdelava in dodelava drobne kovinske, plastične in papirne galanterije s tiskom in dotiskom ter izdelava parafinskih
izdelkov (sveč); storitve tehničnega vzdrževanja poslovnih objektov.

1/09522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5454808
Osnovni kapital: 1,872.000 SIT
Ustanovitelj: Štupnik Janez, Grosuplje,
Stritarjeva 11, vstop 15. 10. 1990, vložek
1,872.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

plinske, vodne in električne instalacijske
opreme; proizvodnja in montaža izdelkov iz
kamna, betona, keramike in umetnega kamna; proizvodnja in montaža kovinskih proizvodov; storitve: prevozi tovorov; gradbeni inženiring; finančni inženiring; prodaja
in nakup premičnin in nepremičnin.
Poleg navedenih dejavnosti lahko družba brez vpisa v sodni register opravlja tudi
druge dejavnosti občasno z namenom dopolnjevanja navedenih in vpisanih dejavnosti ter racionalnega izkoriščanja sredstev,
opreme ter kapacitet in surovin ter materiala.

Rg-35994
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10585 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa TURK CONSULTING,
podjetje za finančno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Župančičeva 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/22670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5775221
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Majda, Ljubljana,
Župančičeva 12, vstop 2. 4. 1993, vložek
1.000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Janko, Ljubljana, Župančičeva 12,
vstop 31. 5. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Turk Janko, imenovan 31. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-35995
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10591 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa PRODING, inženiring,
d.o.o., Stritarjeva 11, Grosuplje, sedež:
Stritarjeva 11, Grosuplje, pod vložno št.

Rg-35996
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10593 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ALLIMEX INT. d.o.o., izvoz, uvoz, trgovina na debelo in na drobno in proizvodnjo, sedež: Riharjeva ulica
2, Ljubljana, pod vložno št. 1/03235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5327105
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Tomaž, Ljubljana,
Kraška ul. 15, vstop 25. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z: gradbeni inženiring; finančni inženiring; prodaja in nakup
premičnin in nepremičnin.
Dejavnost se sedaj glasi: izvoz in uvoz,
trgovina na debelo in drobno ter nakup in
prodaja na domačem trgu vseh novih in rabljenih proizvodov in zastopanje tujih podjetij iz naslednjih strok: les, lesni izdelki in
lesni izdelki (pohištvo); tekstil in tekstilni
izdelki; obutev, klobuki, kape in ostala pokrivala za glavo; dežniki, sončniki, preparirano perje in izdelki iz perja; rastlinski proizvodi; žive živali in proizvodi živilskega
izvora, proizvodi živilske industrije, pijače,
alkohol in kis; mineralni proizvodi; proizvodi kemične industrije ali sorodnih industrij;
plastične mase, proizvodi iz plastičnih mas,
kavčuka in gume; surove kože z dlako ali
brez in izdelki iz usnja in krzna; lesno oglje;
pluta in proizvodi iz plute; proizvodi iz glave 44 in 45 carinske tarife; elektro, plinsko
in vodno instalacijska oprema; celuloza iz
lesa in ostalih vlaknastih celuloznih materialov; odpadki in ostanki papirja ali kartona, papir in karton in proizvodi iz papirja in
kartona; umetno cvetje in proizvodi iz človeških las, proizvodi iz kamna, sadre, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov
ter proizvodi iz glave 68, 69 in 70 carinske
tarife; keramični proizvodi, steklo in proizvodi iz stekla; kovine in kovinski izdelki;
stroji, aparati in naprave, električna oprema, računalniki in računalniška oprema,
aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka,
televizijske slike in zvoka, rezervni deli ter
pribor za te proizvode, iz glave 84, 85 carinske tarife; rabljena in nova vozila, plovila, spremljajoča transportna oprema ter rezervni deli in dodatni pribor za te proizvode; optični, fotografski, merilni, precizni,
medicinski in kirurški instrumenti ter aparati; časomerji; muzikalni instrumenti, njihovi deli in pribor; umetniški predmeti; zbirke in starine; proizvodnja iz naslednjih strok
in montaža lesnih polizdelkov in izdelkov:
proizvodnja kemičnih izdelkov; proizvodnja in montaža proizvodov iz plastičnih mas,
kavčuka in gume; polaganje tekstilnih podov, umetnih podov in linoleja; montaža

Rg-35999
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10625 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa INTERADRI A, Podjetje
za trgovino in storitve v cestnem prometu, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva 8, sedež:
Glavarjeva 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/13691/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5715962
Osnovni kapital: 2,273.700 SIT
Ustanovitelj: Kesič Peter, Ljubljana,
Glavarjeva 8, vstop 25. 9. 1991, vložek
2,273.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki; storitve v cestnem prometu in sicer:
rent a car; prevozi potnikov in blaga; leasing avtomobilov; vse vrste turističnih storitev; vse vrste gostinskih storitev; izposoja
vseh vrst plovil.
Rg-36004
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10714 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AGRIMA, Podjetje za trženje, d.o.o., sedež: Prešernova 45, Radomlje, pod vložno št. 1/02811/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5302358
Skrajšana firma: AGRIMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vlaj Ljubomir, Domžale,
Železniška c. 3, vstop 8. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjo dejavnostjo: trgovina na drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok.
Dejavnost se glasi: marketing; posredniške, komisijske storitve in zastopanje; trgovina na debelo: žito in mlevski izdelki,
povrtnina, sadje in izdelki, meso, perutnina
in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače, živila in gospodinjske potrebščine, zdravilna zelišča, živina, živa perutnina in divjačina, tesktilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki,
izdelki iz konoplje in jute, gumijasti izdelki,
izdelki iz kavčuka in plastičnih mas, usnje,
sedlarski in jermenarski izdelki in potrebščine, surove kože, volna in krzno, živalski
odpadki in dlaka, kemični izdelki, barve,
laki in potrebščine, zdravila, medicinske in
farmacevtske surovine, izdelki in preparati,
medicinski in laboratorijski preparati in in-
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strumenti, oprema, deli in potrebščine ter
potrošni material: samo: higienski in sanitetski material; higienski, sanitarni in medicinski gumijasti in plastični material; izdelki za potrebe farmacevtske industrije, parfumerijsko in kozmetično blago, keramika,
steklo in porcelan ter plastični izdelki za
gospodinjstvo in druge potrebe, izdelki domače in umetne obrti, sekundarne surovine
– odpadki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in potrošni material za oskrbovanje proizvodnje,
obrti, infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti; prevozne storitve; reklama in ekonomska propaganda; svetovanje na področju blagovnega prometa; turistično posredovanje; trgovina na drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok.

Ustanovitelj: Horvath Daniel, Ljubljana,
Preradovičeva 18, vstop 27. 2. 1990, vložek
2,178.109 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cimprič Gorazd, izstop 30. 5. 1994.

ljana, pod vložno št. 1/10312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, dopolnitev
dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5867185
Osnovni kapital: 1,506.405 SIT
Ustanovitelj: Čadež Miroslav, Ljubljana, Cesta na brod 32, vstop 5. 12. 1990,
vložek 1,506.405 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dopiše se naslednja dejavnost: izobraževanje iz področja omenjenih dejavnosti.
Sedaj se dejavnosti družbe glasijo: proizvodnja digitalne elektronike in telekomunikacijske tehnike, opreme in naprav; servis, montaža in vzdrževanje elektronskih in
telekomunikacijskih naprav; leasing industrijske in ostale opreme; prevoz za lastne
potrebe; računalniški marketing; trgovina na
debelo z neživilskimi proizvodi; trgovina
na drobno z neživilskimi proizvodi; komercialni posli pri uresničevanju prometa blaga
in storitev; agencijski posli; izvoz in uvoz
neživilskih proizvodov; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; servisne storitve; izobraževanje iz področja omenjenih dejavnosti.

Rg-36005
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10716 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FEGRO, trgovina in storitve, d.o.o. Ribnica, Cesta na Ugar 8, sedež: Cesta na Ugar 8, Ribnica, pod vložno
št. 1/12075/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5491002
Firma: FEGRO, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: FEGRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jakopič Janez, Ribnica,
Lepovče 6, vstop 8. 3. 1991, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohar Andrej, Loški potok, Mali Log 60, vstop 8. 3.
1991, vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Škulj Stane, Ribnica, Goriča vas
28, vstop 8. 3. 1991, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Škulj Stane, razrešen 20. 5. 1994;
zastopnik Mohar Andrej, razrešen 20. 5.
1994.
Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se sedaj glasi: trgovina na debelo in drobno
z železarskimi proizvodi in železom; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi in
živilskimi proizvodi; proizvodnja, servis,
montaža na področju kovinskopredelovalne
dejavnosti, lesnopredelovalne in plastične
dejavnosti; posredovanje, zastopanje, agencijski in komisijski posli; prevoz blaga v
cestnem prometu; zaključna in podobna
obrtna dela v gradbeništvu; zastopanje domačih in tujih firm.
Rg-36010
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10891 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BIROSTAVEK, podjetje za
poslovne in tehnične storitve, proizvodno, trgovinsko, gostinsko, prevozniško in
kmetijsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Preradovičeva 18, sedež: Preradovičeva
18, Ljubljana, pod vložno št. 1/05247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5346894
Osnovni kapital: 2,178.109 SIT

Rg-36016
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12269 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Mides International, trgovina z elektronskimi napravami, d.o.o.,
Ljubljana, Robbova 14, sedež: Robbova
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/16710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5594120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Jaklič Košir Nada, Izola, Ul. OF
14, imenovana 1. 6. 1994.
Rg-36018
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12293 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa 5 R STUDIO, Studio za grafično pripravo, oblikovanje, tisk in trženje, d.o.o., Škofljica pri Ljubljani, sedež:
Lanišče 19, Škofljica, pod vložno št.
1/12049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5462916
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kobal Peter, Izola, Cesta
v Jagodje 2, vstop 17. 2. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zaman Rudi, izstop 30. 5. 1995; Kobal Ivanka, Škofljica pri Ljubljani, Lanišče 19, vstop
30. 5. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zaman Rudi, razrešen 30. 5. 1994;
zastopnica Kobal Ivanka, imenovana 30. 5.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-36019
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12315 z dne 22. 9. 1995
pri subjektu vpisa BIRO STARA LJUBLJANA, d.o.o., projektivno podjetje
Ljubljana, sedež: Rožna ulica 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/19043/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5621518
Osnovni kapital: 1,500.385 SIT
Ustanovitelji: Hrček Tomaž, Ljubljana,
Knezova 14, vstop 5. 6. 1992, vložek
765.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Darinka, Ljubljana, Gornji trg 26,
vstop 5. 6. 1992, vložek 135.135 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapelj Breda, Ljubljana, Črna vas 179, vstop 5. 6. 1992, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36020
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12331 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELIT, proizvodnja, prodaja in servis elektronskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Ljubljana, Cesta
na brod 32, sedež: Cesta na brod 32, Ljub-

Rg-36021
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12350 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TOPTEX, trgovina, storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Trbovlje, Sallaumines 4b, sedež: Sallaumines 4b, Trbovlje, pod vložno št. 1/22516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5750873
Firma: TOPTEX, d.o.o., Računalniške
in elektronske enote
Skrajšana firma: TOPTEX, d.o.o.
Sedež: Trbovlje, Oktobrske revolucije
30
Osnovni kapital: 1,621.719 SIT
Ustanovitelji: Deželak Janko, Trbovlje,
Sallaumines 4b, vstop 1. 3. 1993, vložek
540.673 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Levičar Stanko, Trbovlje, Novi dom 32b,
vstop 1. 3. 1993, vložek 540.673 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Suša Milan, Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 80, vstop 23. 5.
1994, vložek 540.673 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-36022
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12368 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KERN SISTEMI, Podjetje
za inženiring in marketing, d.o.o., Ljubljana, Kajuhova 36, sedež: Kajuhova 36,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02594/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5297389
Firma: KERN SISTEMI, inženiring in
trgovina, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Rimska 23
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kern Janoš, Ljubljana, Kajuhova 36, vstop 26. 9. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: visoka gradnja; nizka gradnja in hidrogradnja; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; projektiranje in sorodne tehnične storitve, zlasti organizacija
in posredovanje pri gradnji kompletnih gospodarskih in drugih objektov (inženiring);
svetovalni, transportni, informacijski, investicijski, razvojni in finančni inženiring; reciklaža; moške in ženske frizerske in kozmetične storitve, storitve masaž, savne, fitnessa, solarija, pedikure in drugih oblik
osebne nege.
Dejavnost družbe se v celoti glasi: računalniški inženiring, inženiring za notranjo
opremo, svetlobno opremo in ozvočenje; raziskovanje trga (marketing); storitve iz področja tržnih komunikacij in izvajanja akcij; svetovanje (konzultacije) na področju
vodenja poslov, organizacije in računalništva; izdelovanje računalniških aplikacij in
montaža računalniške opreme; projektiranje in montaža računalniške opreme; projektiranje in montaža računalniško krmiljenih grafičnih displayev in računalniških sistemov; založniška dejavnost; trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
storitve: gostinske storitve nastanitve in druge gostinske storitve; organiziranje in posredovanje pri organiziranju potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranžmajev v državi in tujini; posredovanje pri nastanitvi turistov v objektih v individualni
lastnini in drugo posredovanje na področju
turizma; opravljanje turistične dejavnosti v
domačem prometu; promet z nepremičninami, raziskave, svetovanja in izobraževanje s
področja ekonomske, tržne, finančne, informacijske, računalniške in kadrovske dejavnosti ter poslovne storitve in inženiring s
tega področja; leasing posli; uvoz in izvoz
neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
oseb v RS v vseh dejavnostih in proizvodih,
za katere je družba vpisana v sodni register;
opravljanje turistične dejavnosti v mednarodnem prometu – vsi turistični posli s tujino; mednarodni promet – agencijski posli;
posli mednarodnih sejmov; storitve reklame
in ekonomske propagande; posli oskrbovanja in prodaje blaga v prostih carinskih prodajalnah in ostali sorodni posli; visoka gradnja; nizka gradnja in hidrogradnja; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; projektiranje in sorodne tehnične storitve, zlasti
organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objektov (inženiring); svetovalni, transportni, informacijski, investicijski, razvojni in finančni inženiring; reciklaža; moške in ženske
frizerske in kozmetične storitve, storitve masaž, savne, fitnessa, solarija, pedikure in
drugih oblik osebne nege.

Matična št.: 5780063
Firma: CONTIX, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CONTIX, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Litijska 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Črnugelj Marko, Mengeš,
Pod gozdom 38, Trzin, vstop 16. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocjančič Marija, izstop 25. 5.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kocjančič Marija, razrešena 25. 5.
1994.

Rg-36027
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12397 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GAMMA GRAFIK, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Vrhovce 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04264/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5320941
Osnovni kapital: 2,682.594,80 SIT
Ustanovitelj: Pišek Vinko, Ljubljana, Papirniški trg 1, vstop 23. 12. 1989, vložek
2,682.954,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36023
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12370 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CONTIX, Trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin, sedež: Pod gozdom 38,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/23110/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Rg-36024
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12371 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CHALLENGE, d.o.o., podjetje za trgovino neživilskih, proizvodov,
gostinstvo, agencijske posle, telesno kulturo in šport, marketing storitve, zunanjo..., Ljubljana, sedež: Slovenska 56,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13452/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5556074
Firma: CHALLENGE, d.o.o., trgovina,
turizem, storitve, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lucu Aleksander, Ljubljana, Koroška 2b, vstop 30. 5. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kugovnik Otmar, Šmartno ob Paki, Letuš
65, vstop 30. 5. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36025
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12377 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KRIŽMAN, Trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Selska ul. 3, sedež: Selska ul.
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/15825/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5571499
Osnovni kapital: 1,703.000 SIT
Ustanovitelja: Žgajnar Anton, vložek
1,362.400 SIT in Skubic Žgajnar Marija,
vložek 340.600 SIT, oba iz Ljubljane, Selska ul. 3, vstopila 19. 2. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-36026
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12396 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GAMI TRADE, gostinstvo,
turizem in trgovina, d.o.o., Medno 62a,
Ljubljana, sedež: Medno 62a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24606/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5834279
Osnovni kapital: 1,756.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Igor, Ljubljana-Šentvid, Medno 62a, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36029
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00289 z dne 10. 11. 1995
pod št. vložka 1/26980/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:
Matična št.: 5886198
Firma: INŠTITUT ZA KULTURNE
STIKE, INSTITUTE FOR CULTURAL
LINKS, Ljubljana, Novi trg 6
Skrajšana firma: Inštitut za kulturne
stike - IKS, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Novi trg 6
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanoviteljici: Valenčič Jana, Ljubljana, Novi trg 6, vstop 6. 1. 1995, vložek
3.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Valenčič Jelka, Portorož, Seča 178, vstop 6. 1. 1995, vložek 3.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Valenčič Jana, imenovana 6. 1. 1995,
zastopa zavod neomejeno, razen za razpolaganje z nepremičninami potrebuje soglasje
ustanoviteljev; zastopnica Valenčič Jelka,
imenovana 6. 1. 1995, kot namestnik direktorice zastopa zavod neomejeno, razen za
razpolaganje z nepremičninami potrebuje
soglasje ustanoviteljev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti.
Rg-36030
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00426 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA ZAŠČITE, podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo, d.o.o., Stegne 35, Ljubljana, sedež: Stegne 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/02121/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:
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Matična št.: 5286948
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zorn Otmar, Ljubljana, Bratov Učakar 36, razrešen 1. 1. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki kot glavni direktor
zastopa in predstavlja družbo doma in v
tujini neomejeno posamično; direktor Murko Vladimir, razrešen 1. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov in keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponenet; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge

raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

ga kapitala, dejavnosti zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5075947
Firma: LJUBLJANSKI GEODETSKI
BIRO, d.d., Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana
Skrajš ana firma: LGB, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 5,514.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina mesta Ljubljane, Magistrat, izstop 17. 1. 1994; Sklad RS
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 1. 1994, vložek 5,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: članica uprave Plesničar Maja, ing. geod., Ljubljana, Kosovo polje 4, imenovana 9. 5. 1994,
nima pooblastil; član uprave Parkelj Aleksander, dipl. ing. geod., Ljubljana, Studenec
7, imenovan 9. 5. 1994, nima pooblastil.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-36032
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00454 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa T. KNEZ, komercialni posli, zastopanje tujih firm in organizacijske, finančne, administrativne in tehnične stanovanjske storitve..., k.d., Ljubljana, sedež: Gosposvetska 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18295/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5606799
Ustanovitelji: Knez Tomo, Ljubljana,
Gosposvetska 1, vstop 31. 3. 1992, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Knez Barbara, Radovljica, Leninov trg 16,
vstop 31. 3. 1992, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knez Miklavž, Ljubljana, Gosposvetska 1, vstop 31. 3. 1992,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Boris, Ljubljana, Krojaška 5,
vstop 17. 9. 1994, vložek 12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Janez, Ljubljana, Bilečanska 4, vstop 17. 9. 1994, vložek 12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolenc Marija Mojca, Ljubljana, Mucherjeva 4, vstop 17. 9. 1994, vložek 12.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolenc-Vilhar
Sonja, Ljubljana, Kunaverjeva 4, vstop
17. 9. 1994, vložek 12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Boris, Kamnik,
Matije Brejca 2, vstop 17. 9. 1994, vložek
12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kersnik Marija, Ljubljana, Oslavijska 7,
vstop 17. 9. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kersnik Janko, Ljubljana, Oslavijska 7, vstop 17. 9. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kersnik Mihael, Ljubljana, Pod hrasti
17, vstop 17. 9. 1994, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kersnik Agna,
Ljubljana, Kotnikova 13, vstop 17. 9. 1994,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kersnik Aleš, Ljubljana, Komenskega 13, vstop 17. 9. 1994, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolenc-Kersnik
Agna, Ljubljana, Parmova 22, vstop 17. 9.
1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 1930
Proizvodnja obutve; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.
Rg-36038
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01169 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu vpisa LJUBLJANSKI GEODETSKI
BIRO, Ljubljana, p.o., sedež: Cankarjeva
ul. 1/IV, Ljubljana,
pod vložno št.
1/00565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o. v d.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-

Rg-36040
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01413 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PAP INFORMATIKA INŽENIRING, Podjetje za projektivo, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o., sedež: Kersnikova ul. 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/07099/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5374570
Sedež: Ljubljana, Pivovarniška 6
Osnovni kapital: 5,114.000 SIT
Ustanovitelji: PAP TELEMATIKA, p.o.,
Ljubljana, Pivovarniška 6, vstop 14. 2. 1990,
vložek 2,608.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pureber Ivan, Ljubljana, Trubarjeva 61, vstop 14. 2. 1990, vložek 1,503.516
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hribar Jože, Ljubljana, Trebinjska 4, vstop 14. 2.
1990, vložek 751.758 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nemanič Jožica, Škofljica, Pod
Strahom 13, vstop 14. 2. 1990, vložek
250.586 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponentov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
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janje izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

511 Posredništvo; 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 nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opremo za AOP; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36041
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01533 z dne 6. 9. 1995
pri subjektu vpisa KOMUNALNA OPERATIVA, gradbeno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 8, sedež: Povšetova 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje iz d.o.o.
v d.d., spremembo firme, ustanovitelja, osnovnega kapitala, pooblastil zastopnika,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5094917
Firma: KOMUNALNA OPERATIVA,
d.d., Gradbeno in proizvodno podjetje,
Povšetova 8, Ljubljana
Skrajšana firma: KOMUNALNA OPERATIVA, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 81,882.000 SIT
Ustanovitelji: Vodovod Kanalizacija
n.sol.o., izstop 27. 3. 1995; Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
27. 3. 1995, vložek 81,882.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Popit Anton, dipl. ing., Log pri Brezovici, Pionirska 1, razrešen 18. 1. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pri pravnih poslih, za katere je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta in sicer: razpolaganje s premoženjem družbe, ki predstavlja
nad 1/2 trajnega kapitala družbe; investicije
ali vlaganja družbe nad 1/2 kapitala družbe;
sklenitev poslov glede enega pravnega posla nad dvakratno vrednostjo kapitala družbe.
Člani nadzornega sveta: Šuštaršič Dragi,
Korpar Matjaž, Smolič Mirko, Jereb Anton
in Antauer Igor, vsi vstopili 18. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 142
Pridobivanje peska in gline; 262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za
gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268 Proizvodnja
brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 291 Proizvodnja strojev
za proizvajanje in izkoriščanje mehanske
energije, razen motorjev za letala in motorna vozila; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

Rg-36043
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01943 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KONTOAR, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 26, sedež: Komenskega 26, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14018/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5540518
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Černeka Milojka, razrešena 14. 3.
1995; direktor Zaplotnik Franc, Kranj, Pestotnikova 4, imenovan 14. 3. 1995, zastopa
družbo neomejeno.
Rg-36044
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01958 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/27127/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5899664
Firma: PLOHL & Co, trgovina in storitve, d.n.o., Trbovlje
Skrajšana firma: PLOHL & Co, d.n.o.,
Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Keršičev hrib 19
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Plohl Marija in Plohl Janez, oba iz Bistrice pri Tržiču, Deteljica 6,
vstopila 22. 3. 1995, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Plohl Marija, imenovana 22. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Plohl Janez, imenovan 22. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-

Rg-36046
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02042 z dne 12. 9. 1995
pri subjektu vpisa RADIO GLAS LJUBLJANE, d.d., Kopitarjeva ulica 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/01401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
deležev, zastopnikov, uskladitev dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5062438
Firma: RADIO GLAS LJUBLJANE,
d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: RGL, d.d., Ljubljana
Osnovni kapital: 38,234.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Krebelj Stojan-Marjan, razrešen
26. 1. 1995; zastopnik Kardelj Aleš, Ljubljana, Pot na Fužine 55, imenovan 26. 1.
1995, kot predsednik uprave delniške druž-
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be zastopa družbo brez omejitev; član
uprave Lazukič Zoran, Vrhnika, Vrtnarija
6c, imenovan 26. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; član uprave Zdešar Stanislav, Ljubljana, Brilejeva 1, imenovan
26. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Član nadzornega sveta: Krebelj StojanMarjan, vstop 26. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.

Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: I2S, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50, vstop 20. 4. 1995, odgovornost:
ne odgovarja; Dolamič Boris, Ljubljana,
Grobeljska pot 11, vstop 20. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja; Lah Igor, Ljubljana,
Linhartova 62, vstop 20. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja; Lebar Simona, Kranj,
Predoslje 146, vstop 20. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja; EUROSIT, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 20. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja; EAST BROKERS,
d.d., Ljubljana, Ljubljana, Robbova 14,
vstop 20. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lah Igor, imenovan 20. 4. 1995, zastopa
družbo skupaj s soglasjem prokurista; za
posle nabave, prodaje ali obremenitve nepremičnin ter za najemanje ali dajanje posojil preko zneska 10,000.000 SIT, potrebuje soglasje nadzornega sveta; prokuristka
Lebar Simona, imenovana 20. 4. 1995.
Člani nadzornega sveta: Dolamič Boris,
Sotošek Iztok in Lah Mojca, vsi vstopili 20.
4. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.

rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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 kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize.

Rg-36047
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02121 z dne 5. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26689/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5898951
Firma: LADA PHARMA, d.d., Togliatti, Podružnica v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Zaloška 69
Ustanovitelj: LADA PHARMA, d.d., Samarski okraj, Togliatti, Ul. Maršala Žukova
12, vstop 14. 12. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vilfan Marko, Ljubljana, Osenjakova ul. 6, imenovan 17. 1. 1995, zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-36049
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02271 z dne 27. 10. 1995
pod št. vložka 1/26920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5899257
Firma: BPD EASTBROKERS, borzno
posredniška družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: BPD EASTBROKERS, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Robbova 14

Rg-36050
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02336 z dne 16. 10. 1995
pod št. vložka 1/26864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz OGS Novo
Mesto in spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5821398
Firma: MAGNETI PLUS, trgovina in
storitve, d.d.
Skrajšana firma: MAGNETI PLUS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Stegne 37
Osnovni kapital: 27,610.000 SIT
Ustanovitelji: Erman Albert in ostali delničarji, Ljubljana, Sostrska 15d, vstop 5. 9.
1994, vložek 27,610.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Erman Albert, Ljubljana, Sostrska
15d, imenovan 5. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Vrhovec Maja –
predsednica, Erman Janja – članica, Jevnikar Dušan - član in Skubic Irena - članica,
vsi vstopili 19. 9. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
2521 Proizvodnja plošč, 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; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
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Rg-36051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02402 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ABC POMURKA ŽAGA,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino z lesom, d.o.o., sedež: Kolodvorska cesta, Trbovlje, pod vložno št. 1/02144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5095654
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 15. 3. 1995; Pulsar
PID, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, vstop
15. 3. 1995, vložek 395,000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

dročju 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; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Matična št.: 5066107
Firma: IZTR, inženiring in projektiranje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 12,010.000 SIT
Ustanovitelji: IZTR, Inženiring in projektiranje, d.o.o., izstop 9. 12. 1994; Arhar
Marinka, Ljubljana-Polje, Kašeljska 150,
vstop 9. 12. 1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berce Anton,
Ljubljana, Mirje 13, vstop 9. 12. 1994, vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černič-Zupančič Judita, Ljubljana-Šentvid, Mesesnelova 15, vstop 9. 12. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalamar Andrej, Murska Sobota, Ulica J. Kerenčičeva 38, vstop 9. 12. 1994,
vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marinčič Majda, Brezovica pri Ljubljani, C. v Hrastje 4, Log pri Brezovici,
vstop 9. 12. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavec Vida, Ljubljana, Srednjevaška 44, vstop 9. 12. 1994,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Moškon Marija, Vrhnika, Mirke 19,
vstop 9. 12. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pibernik Anton,
Ljubljana-Šentvid, Mesesnelova 13, vstop
9. 12. 1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plevnik Ivana, Ljubljana, Kočenska 15, vstop 9. 12. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prosen Magdalena, Šentvid pri Stični, Čagošče 2, vstop 9. 12. 1994, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rihar Gregor, Ljubljana-Šentvid, Tacenska 14, vstop
9. 12. 1994, vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomov Andrej, Ljubljana, Pražakova 16, vstop 9. 12. 1994, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Uršič Marjan, Ljubljana-Šentvid, Mesesnelova 24, vstop 9. 12. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vraber Filip, Mengeš, Pod gozdom 31, vstop 9. 12.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zakrajšek Frančiška, Postojna,
Pivška 4, vstop 9. 12. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zakrajšek
Jožica, Ljubljana, Za garažami 12a, vstop 9.
12. 1994, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
kolodvorska 15, vstop 9. 12. 1994, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 9. 12. 1994, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 9. 12. 1994, vložek 2,410.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Berce Anton,
Tomov Andrej in Vraber Filip, vsi vstopili
9. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;

Rg-36052
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02437 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA ZAVAROVALNICA, d.d., Ljubljana, sedež: Čopova 14, Ljubljana,
pod vložno št.
1/09815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5186684
Sedež: Ljubljana, Vojkova 48
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kavčič Jože, razrešen 28. 3. 1995;
zastopnik Vivoda Anton, Ljubljana, Mokrška 16, razrešen 28. 3. 1995 kot namestnik v.d., direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.
Rg-36053
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02477 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VODNOGOSPODARSKI
INŠTITUT, p.o., v prevodu: WATER
MANAGEMENT INSTITUTE, p.o., sedež: Hajdrihova 28, Ljubljana, pod vložno št. 1/00101/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih, spremembo ustanoviteljev, dejavnosti,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5055253
Firma: VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, Ljubljana, Hajdrihova 28
Skrajšana firma: VGI
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Zveza vodnih skupnosti
Slovenije, izstop 18. 4. 1995; Fakulteta za
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTO
gradbeništvo in geodezija, izstop 18. 4.
1995; Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 1. 4. 1991, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Čehovin Igor, dipl. ing. gradb., razrešen 28. 2. 1995; zastopnik Kovačič Igor,
dipl. ing. gradb., razrešen 28. 2. 1995; zastopnik Lipovšek Saša, dipl. ing. gradb., razrešen 31. 8. 1992; direktor Starec Mitja,
dipl. ing. gradb., razrešen 1. 3. 1995; direktor Starec Mitja, dipl. ing. gradb., Ljubljana, Rožna dolina cesta III/17f, imenovan
1. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

Rg-36054
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02479 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTEGRAL STOJNA, Avtobusni promet Kočevje, d.o.o., sedež: Trg
zbora odposlancev 38, Kočevje, pod vložno št. 1/13156/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev podjetja Avtobusni
promet Kočevje p.o. s temile podatki:
Matična št.: 5517010.
Rg-36056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02507 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GOZD, Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 2, sedež: Tržaška 2, Ljubljana,
pod vložno št.
1/13490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5635853
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Celarc Roman, dipl. ing. razrešen 1. 4.
1995; direktor Perovnik Anton, Brezovica
pri Ljubljani, Cesta na Mele 14, imenovan
1. 4. 1995, ki za prodajo in obremenitev
osnovnih sredstev potrebuje dovoljenje
upravnega odbora družbe; zastopnik Gradišar Dušan, Ljubljana, Streliška 3, imenovan
1. 4. 1995, kot pomočnik direktorja za prodajo in obremenitev osnovnih sredstev potrebuje dovoljenje upravnega odbora družbe.
Rg-36057
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02550 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MESO KAMNIK, Mesna
industrija, d.d., sedež: Usnjarska 1, Kamnik, pod vložno št. 1/01792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo datuma pooblastil za direktorja in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5014026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šuštar Alojz, Kamnik, Markovo 2c,
razrešen 14. 4. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Vavpotič Konrad, Novak Mihael in Veršnik Rudi, vsi
vstopili 10. 4. 1995.
Rg-36058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02558 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IZTR, Inženiring in projektiranje, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
cesta 19, sedež: Slovenska cesta 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/00487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz družbene d.o.o. ter spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
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7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Matična št.: 5523869
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Košuta Edi, razrešen 31. 5. 1995; prokurist Debelak Srečko, Zagreb, Jagodnjak
30, imenovan 31. 5. 1995; prokurist Hržić
Horan, Ljubljana, Gotska 9, imenovan 31.
5. 1995.

izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36060
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02657 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO LITIJA, Parmova 9, Litija, pod
vložno št. 1/01783/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5228344
Sedež: Litija, Ponoviška 12.
Rg-36061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02691 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PHARMAKON, d.d., trgovina in storitve, Ul. Franca Mlakarja 1,
Ljubljana, sedež: Franca Mlakarja 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5816998
Firma: PHARMAKON, d.d., trgovina
in storitve, Tbilisijska 87, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 87
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.
Rg-36062
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02729 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE
BEŽIGRAD, d.d., Ljubljana, Podmilščakova 24, sedež: Podmilščakova 24, Ljubljana, pod vložno št. 1/00188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5076404
Člani nadzornega sveta: Kastelic Aljoša,
Schwartzbartl Karl, Jeretina Ivan, Lukežič
Andrej, Križman Jože in Jurman Mojca, vsi
izstopili 4. 5. 1995; Kastelic Aljoša, Križman Jože, Zupančič Marjan, Jeretina Ivan,
Jurman Mojca in Puharič Krešomir dr., vsi
vstopili 4. 5. 1995.
Rg-36063
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03074 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA, Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska 130, Ljubljana, pod vložno št.
1/13520/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razrešitev in imenovanje prokuristov
s temile podatki:

Rg-36064
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03084 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MODERNA GALERIJA,
p.o., Ljubljana, Tomšičeva 14, sedež:
Tomšičeva 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/01213/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5055610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Badovinac Zdenka, Gregorčičeva
19, Ljubljana, razrešena 30. 11. 1993 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo
neomejeno.
Rg-36067
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03177 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IMAGO, Trajna delovna
skupnost samostojnih kulturnih delavcev,
p.o., Smlednik 36, Smlednik, pod vložno
št. 1/06800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5382823
Firma: LAUDER, vizualne komunikacije, d.o.o., Smlednik
Skrajšana firma: LAUDER, d.o.o.,
Smlednik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,768.700 SIT
Ustanovitelja: Lauko Tomaž in Lauko
Nina, oba iz Smlednika, Smlednik 4b, vstopila 6. 11. 1989, vložila po 884.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Mlakar Simon, izstop 18. 2. 1993.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lauko Nina, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-

Rg-36068
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03204 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VARSTVO AVTORSKIH
PRAVIC ZA R SLOVENIJO s polno odgovornostjo – družbeno podjetje, Titova
25a, Ljubljana, pod vložno št. 1/07538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5147573
Firma: ZAMP, Avtorska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAMP, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Ljubljana, Slovenska 55a
Osnovni kapital: 4,766.000 SIT
Ustanovitelji: Savez kompozitora Jugoslavije, izstop 24. 4. 1995; Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
24. 4. 1995, vložek 1,665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
24. 4. 1995, vložek 477.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 24. 4. 1995,
vložek 477.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perušek Andreja, Ljubljana, Gorazdova ul. 19, vstop 24. 4. 1995, vložek
277.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Retelj Nataša, Ljubljana, Cilenškova ul. 35,
vstop 24. 4. 1995, vložek 277.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šobar Nada,
Ljubljana, Clevelandska ul. 49, vstop
24. 4. 1995, vložek 485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kogovšek Franc, Ljubljana, Pod vrbami 38, vstop 24. 4. 1995,
vložek 554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kralj Marija, Ljubljana, Rožna dolina c. IV/41, vstop 24. 4. 1995, vložek
554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kogovšek Franc, Ljubljana, Pod vrbami 38, razrešen 4. 5. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-36071
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03239 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FORMA 7, Trajna delovna skupnost samostojnih delavcev v kulturi, p.o., Koprska 94, Ljubljana, sedež:
Koprska 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/02050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, spremembo deležev, osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5284317
Firma: Založba FORMA 7, Podjetje
za založniško dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Založba FORMA 7,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brun Nevenka, Ljubljana, Pot na Fužine 21, vstop 16. 9. 1988,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Remic Marjan, Ljubljana, Strniševa c. 14, razrešen 29. 5. 1995, kot v. d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 9231 Umetniško

Rg-36073
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03259 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Integral – Avtobusni promet in turizem Zagorje, sedež: Cesta zmage 4, Zagorje, pod vložno št. 1/10843/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev, tipa zastopnika
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5448719
Firma: Integral – Avtobusni promet in
turizem Zagorje, d.o.o.
Osnovni kapital: 90,932.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
16. 12. 1994, vložek 42,170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
16. 12. 1994, vložek 8,990.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 16. 12.
1994, vložek 8,990.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Arh Ivan, Izlake, Podlipovica
35, vstop 25. 5. 1991, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brinjevec Stane, Kisovec, Cesta 15. aprila 17, vstop 25.
5. 1991, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brodar Ivan-Janko, Izlake,
Mlinšek 25, vstop 25. 5. 1991, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cirar Marjan, Vače, Kandrše 36, vstop 25.
5. 1991, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cukjati Slavko, Zagorje, Rudarska c. 15, vstop 25. 5. 1991, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinšek Alojz, Izlake, Gladež 27, vstop
25. 5. 1991, vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek Vilko, Zagorje, Rove 4, vstop 25. 5. 1991, vložek 490.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drnovšek
Tomaž, Dob, Brezje pri Dobu 16, vstop 25.
5. 1991, vložek 320.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Flere Roman, Zagorje, Rove
4a, vstop 25. 5. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Florinda Martin, Zagorje, Sklendrovec 22, vstop 25. 5.
1991, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grabnar Irena, Zagorje, Čolnišče
51, vstop 25. 5. 1991, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jamšek Ciril,
Litija, Stranski vrh 7, vstop 25. 5. 1991,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jamšek Stanislav, Izlake, Izlake 17,
vstop 25. 5. 1991, vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerman Vinko, Kisovec, Cesta 15. aprila 16, vstop 25. 5. 1991,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Judež Janez, Podkum, Gorenja vas
17, vstop 25. 5. 1991, vložek 470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kajbič Stanislav, Zagorje, Cesta 9. avgusta 71, vstop 25.
5. 1991, vložek 570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Klanjšek Henrik, izstop 16.
12. 1994; Klinc Janez, izstop 15. 12. 1994;
Klopčič Anton, izstop 15. 12. 1994; Kmetič
Miran, izstop 15. 12. 1994; Kočnar Jožef,
Zagorje, Cesta 9. avgusta 75, vstop 25. 5.
1991, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kos Franc, Zagorje, Rodež 12,
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vstop 25. 5. 1991, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Pavel, Zagorje, Sklendrovec 15, vstop 25. 5. 1991, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Stane, Izlake, Mlinše 39, vstop
25. 5. 1991, vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetič Vinko, Kisovec,
Jevnikova ulica 3, vstop 25. 5. 1991, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kralj Janez, Izlake, Mlinše 30, vstop 25. 5.
1991, vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kreže Ivan, Kisovec, Loka 36,
vstop 25. 5. 1991, vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lazar Leopold, Zagorje, Cesta 20. julija 10, vstop 25. 5. 1991,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lipičnik Ivanka, Zagorje, Kosovelova 25, vstop 25. 5. 1991, vložek 520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Logaj Janez, Izlake, Žvarulje 8, vstop 25. 5. 1991,
vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lončar Franc, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 5, vstop 25. 5. 1991, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marcuiš Štefan, Izlake, Orehovica 7, vstop
25. 5. 1991, vložek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mušanovič Zejneba, Zagorje, Polje 24, vstop 25. 5. 1991, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Omahne Emil, Zagorje, Loke 57, vstop 25.
5. 1991, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pavšek Ivan-Janez, Zagorje,
Čolnišče 28, vstop 25. 5. 1991, vložek
710.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poboljšaj Franc, izstop 15. 12. 1994; Potrpin Jakob, Podkum, Podkum 45, vstop 25.
5. 1991, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Repovš Edi, izstop 15. 12.
1994; Rozina Leopold, Čemšenik, Čemšenik 29, vstop 25. 5. 1991, vložek 490.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smodiš Milena, Dobovec, Dobovec 17, vstop 25. 5.
1991, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stenko Franc, Izlake, Medija 13,
vstop 25. 5. 1991, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šerak Jože, Čemšenik, Čemšenik 13, vstop 25. 5. 1991, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škofja Janez, Zagorje, Levstikova ulica
9, vstop 25. 5. 1991, vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trampuš Milan, Kisovec, Rudarska c. 22, vstop 25. 5.
1991, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vodlan Maks, Čemšenik, Čemšenik 5, vstop 25. 5. 1991, vložek 490.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrtačnik
Janez, Zagorje, Šentlambert 13, vstop 25. 5.
1991, vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vozelj Viktor, Zagorje, Cesta
zmage 12/a, vstop 25. 5. 1991, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
PTP Integral, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 16, vstop 14. 1. 1991, vložek 33.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drnovšek
Viljem, Sava, Roviše 7, vstop 16. 12. 1994,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Povše Albin, Zagorje, Polje 26, vstop
16. 12. 1994, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hauptman Marija, Zagorje, Polje 26, vstop 16. 12. 1994, vložek
490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grden Zdravko, Izlake, Mlinše 12, vstop
16. 12. 1994, vložek 529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Marija, Izlake,
Obrezija 16, vstop 16. 12. 1994, vložek
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490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Završnik Franc, Zagorje, Ulica talcev 21,
vstop 16. 12. 1994; vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Špitalar Ludvik, Zagorje, Cesta 9. avgusta 47, vstop 16.
12. 1994, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Drnovšek Ivan, Izlake, Spodnji Prhovec 3, vstop 16. 12. 1994, vložek
490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fric Franc, Zagorje, Prečna pot 29, vstop
16. 12. 1994, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čop Danijel, Zagorje,
Šklendrovec 2a, vstop 16. 12. 1994, vložek
490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lipičnik Štefan, Zagorje, vstop 16. 12. 1994,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Renko Leopold, Zagorje, Šentlambert
17, vstop 16. 12. 1994, vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zupančič Franc,
Zagorje, Čolnišče 12, vstop 16. 12. 1994,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skrinjar Marjan, Zagorje, Dolenja vas
24, vstop 16. 12. 1994, vložek 430.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lončar Jožefa,
Izlake, Izlake 38, vstop 16. 12. 1994, vložek
490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marn Jakob, Tabor, Kapla 43, vstop 16. 12.
1994, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zupančič Frančiška, Zagorje,
Čolnišče 12, vstop 16. 12. 1994, vložek
430.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerman Ljudmila, Kisovec, Cesta 15. aprila
16, vstop 16. 12. 1994, vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brinjavec Ana,
Podkum, Gorenja vas 17, vstop 16. 12. 1994,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ostrožnik Franci, Trojane, Šentožbolt 6, vstop 16. 12. 1994, vložek 390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kreže Doroteja, Kisovec, Loke pri Zagorju 36, vstop
16. 12. 1994, vložek 430.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Končar Alojzija, Zagorje, Cesta 9. avgusta 75, vstop 16. 12. 1994,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavšek Franc, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona, vstop 16. 12. 1994, vložek
490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pavšek Ivan, Zagorje, Čolnišče 28,
razrešen 7. 2. 1995 ter Pavšek Ivan Janez,
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kovač Stane,
Grden Zdravko, Smodič Milena in Vodlan
Maks, vsi vstopili 16. 12. 1994 ter Šerak
Jože, vstopil 14. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol.

daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga

Rg-36074
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03394 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., firma v
angleškem jeziku: LEK Pharmaceutical
and Chemical Company d.d., sedež: Verovškova 57, Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5043425
Člana nadzornega sveta: Bedina Janez,
izstop 24. 5. 1995 in Apšner Vinko, vstop
24. 5. 1995.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 24. 5. 1995, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 3394/95 z dne 13. 11. 1995.
Rg-36075
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03392 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AVTEK, podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino, zastopanje in servisno dejavnost, d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, sedež: Celovška cesta 228, Ljubljana, pod vložno št. 1/20510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5004209
Ustanovitelja: TEKNOX TRADING
S.A., Švica, Lugano, vstop 17. 9. 1992, vložek 13,925.786,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; FABER HOLDING S.A., Švica,
Lugano, vstop 17. 9. 1992, vložek
11,393.825,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; AVTOTEHNA, d.d., Ljubljana, izstop 17. 5. 1995; Golobič Adrijan-Miloš,
izstop 17. 5. 1995; Tarter Mitja, izstop
17. 5. 1995; Kocjančič Jordan, izstop 17. 5.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezrvnimi 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
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popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

letu presegajo zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu;
nakup ali prodajo patentov, blagovnih
znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili predvideni v letnem
planu družbe 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: Gajič Branko,
Ferenc Nevenka in Slabanja Magda, vsi
vstopili 30. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejvnosti drugih prometnih agencij;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

pri subjektu vpisa ELEKTROTEHNA
ELZAS, svetovanje tehnologija, p.o., sedež: Šmartinska cesta 152, Hala VI, Ljubljana, pod vložno št. 1/04348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. ter spremembo firme, ustanovitelje, deleže, osnovni kapital in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5102014
Firma: ELEKTROTEHNA – ELZAS,
Svetovna tehnologija, d.o.o., Šmartinska
152, Hala VI, Ljubljana
Skrajšana firma: ELEKTROTEHNA –
ELZAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 5,408.000 SIT
Ustanovitelji: Kandušer Mihael, Ljubljana, Partizanska 23, vstop 12. 4. 1995, vložek 865.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zajelšnik Igor, Ljubljana, C. C. Štuparja
3, vstop 12. 4. 1995, vložek 865.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Oštir Franc Jožef, Grosuplje, Zagradec pri Grosupljem,
vstop 12. 4. 1995, vložek 865.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kostja Popov,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 114, vstop 12.
4. 1995, vložek 865.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žagar Tomaž, Ljubljana, Vilharjeva 39, vstop 12. 4. 1995, vložek
486.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Volk Darko, Ig, Ig 135, vstop 12. 4. 1995,
vložek 486.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerina Miro, Vrhnika, Drenov grič
61, vstop 12. 4. 1995, vložek 486.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Juvan Tomaž,
Ljubljana, Ul. bratov Poglajen 8, vstop
12. 4. 1995, vložek 486.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kandušer Mihael, razrešen 12. 4.
1995; direktor Kostja Popov, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 114, imenovan 12. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, razen v sledečih primerih, ko mora direktor predhodno
pridobiti soglasje skupščine za: nakup, prodajo ali drugačno razpolaganje z lastnimi
deleži (če jih družba ima); nakup in prodajo
nepremičnin; odobravanje in/ali najemanje
kreditov nad 300.000 DEM tolarske protivrednosti; nakup osnovnih sredstev nad
vrednostjo 200.000 DEM tolarske protivrednosti.
Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164

Rg-36076
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03426 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZARJA ELEKTRONIKA,
d.d., Kamnik, sedež: Molkova pot 5, Kamnik, pod vložno št. 1/13238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5521475
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Leskovšek Matjaž, razrešen 30. 5. 1995;
zastopnik Kern Bojan, Kamnik, Šmarca, Drnovo 12, imenovan 31. 5. 1995, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-36077
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03429 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LABOD, čistilnica in pralnica, d.o.o., sedež: Poljanski nasip 4-6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5072549
Ustanovitelja: Reich Scarabelli Majda,
izstop 23. 5. 1995; Zupan Jože, Križe, Snakovška cesta 67, vstop 23. 5. 1995, vložek
25,698.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nograšek Cvetka, Ljubljana, Celovška
cesta 189, vstop 23. 5. 1995, vložek
8,566.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36078
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03501 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FINMEDIA, upravljanje,
financiranje in kapitalske naložbe, d.d.,
Ljubljana, sedež: Mali trg 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10221/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5448573
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152.
Rg-36079
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03506 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu vpisa MERCATOR-CATERING, trgovina, oskrbovanje, poslovne storitve, d.d.,
sedež: Dunajska 107, Ljubljana, pod vložno št. 1/22234/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo tipa zastopnika
in pooblastil, uskladitev dejavnosti in člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5730309
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Polak Anton, Ljubljana, Petkova 12,
razrešen 30. 5. 1995 in imenovan za direktorja; uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
ustanavljanje in ukinjanje družb in podružnic doma in v tujini; investicije, prodajo in
nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem
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Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03523 z dne 7. 9. 1995
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Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovnaje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje.

dišča člane nadzornega sveta in spremembo
članov ter sklep o povečanju osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5895294
Član nadzornega sveta: Šrot Boško, izstop 1. 7. 1995; Žiberna Leon, vstop 1. 7.
1995.
Skupščinski sklep: Skupščina je dne 17.
2. 1995 sprejela pod tč. 5 zapisnika sklep o
povečanju osnovnega kapitala družbe z 2.
(drugo) izdajo delnic za 400,000.000 SIT, v
skladu s predlogom ter sklep o 2. (drugi)
izdaji delnic po prilogah zapisnika, s tem da
se povečanje lahko izvede le s soglasjem
Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne
13. 9. 1995 po čl. 56/3 Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, za
katerega bo predlagatelj vložil ustrezno vlogo.

tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št: 5002516
Firma: MERCATOR-EMBA, proizvodnja hrane, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-EMBA,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 827,220.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12. 1985,
vložek 827,220.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vaupotič Boris, Ljubljana, Kalingerjeva 11, razrešen 15. 6. 1995, kot direktor
dužbe mora pridobiti soglasje nadzornega
sveta za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin, ustanavljanje in ukinjanje družb in podružnic doma
in v tujini; investicije, prodaja ali nakup
osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; nakup in prodaja patentov, blagovnih znamk,
najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti
posli niso bili predvideni v letnem planu
družbe in 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: Klemenčič Saražin Stanko, Toš Niko in Slak Ivanka, vsi
vstopili 15. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
158 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s 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 izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-

Rg-36082
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03559 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26786/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5909333
Firma: ŠTUDENTSKI DOM VINCENCIJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Tabor 12
Ustanovitelj: rimskokatoliški samostan
Misijonske družbe – Lazaristi, Ljubljana,
Maistrova 2, vstop 30. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gerjolj Stanko, Ljubljana, Maistrova 2,
imenovan 30. 5. 1995, kot direktor in ravnatelj zastopa in predstavlja zavod do višine
tolarske protivrednosti 5.000 USD (pettisoč
dolarjev). Za posle, ki presegajo vrednost
5.000 USD je potrebno pridobiti soglasje
sveta doma. Za posle, ki presegajo vrednost
10.000 USD (desettisoč dolarjev), pa je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja; direktor Bizant Vlado, Ljubljana, Maistrova
2, imenovan 30. 5. 1995, kot namestnik direktorja in ravnatelja zastopa in predstavlja
zavod do višine tolarske protivrednosti
5.000 USD (pettisoč dolarjev). Za posle, ki
presegajo 5.000 USD je potrebno pridobiti
soglasje sveta doma. Za posle, ki presegajo
vrednost 10.000 USD (desettisoč dolarjev),
pa je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov.
Rg-36083
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03585 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PULSAR, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/26078/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-36087
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03705 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/25580/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5022096
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Deželak Janko, razrešen 21. 6. 1995;
član uprave Jamnik Alojz, Grosuplje, Mala
Ilova Gora 14, razrešen 21. 6. 1995 in imenovan za zastopnika, ki kot predsednik uprave zastopa v skladu s statutarnim sklepom
kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana; član
uprave Senčar Janez, razrešen 21. 6. 1995;
članica uprave Perne Barbara, Ljubljana,
Bogišičeva 2, imenovana 21. 6. 1995, zastopa družbo v skladu s statutarnim sklepom
Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana;
članica uprave, Vuk Marija, Medvode, Donova 12, imenovana 21. 6. 1995, zastopa
družbo v skladu s statutarnim sklepom Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana.
Rg-36088
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03707 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR-STEKLO, trgovina, d.d., sedež: Dunajska 107, Ljubljana, pod vložno št. 1/22233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5730287
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Prajs Aljoša, Ljubljana, Robbova
25, razrešen 26. 5. 1995 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ravnikar Tomaž, Djinovski Tanja in Gorše Brane, vsi
vstopili 26. 5. 1995.
Rg-36089
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03723 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR-EMBA, živilska industrija, d.o.o., sedež: Slovenčeva
21, Ljubljana, pod vložno št. 1/02762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
osnovnega kapitala, zastopnikov, uskladi-
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cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7482 Pakiranje.

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina an drobno z rabljenim blagom; 516 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
652 Drugo finančno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejvnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-36090
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03743 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa MERCATOR-CONTAL, trgovina, d.d., sedež: Dunajska c.
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/22235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, pooblastil zastopnika, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5730317
Firma: MERCATOR-CONTAL, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MERCATOR-CONTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nedelko Metka, Ljubljana, Ježa 93a,
razrešena 12. 6. 1995 in imenovana za direktorico, članico uprave, ki pa mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje
posle: pridobitev, odtujitev in obremenitev
nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini; investicije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki
v poslovnem letu presegajo zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali prodajo
patentov, blagovnih znamk; najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili
predvideni v letnem planu družbe 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: Suhadolnik
Franc, Aljančič Vera in Renčelj Metka, vsi
vstopili 12. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-

Rg-36093
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03888 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560003
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Škofije
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Škofije
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Škofije, Sp. Škofije 256
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Maruško Jernej, Koper, Cikuti 1a,
imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina an drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

Rg-36094
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03887 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560004
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Lazaret
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Lazaret
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ankaran, Lazaret
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nedoh Bojan, Ankaran, Kolomban
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3, imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-36095
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03889 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560007
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Kozina
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Kozina
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kozina, Krvavi potok 30
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Mahnič Vojko, Kozina, Hrpelje 21,
imenovan 20. 4. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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

Rg-36096
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03890 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/04 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560008
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Sežana
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Sežana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Sežana, Partizanska 117
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Škapin Vladimir, Kozina, Obrtniška
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11, imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36097
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03891 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/05 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560011
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Vrtojba
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Vrtojba
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Šempeter pri Gorici, Šempeter
pri Gorici
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Luzar Franc, Nova Gorica, Iztokova
40, imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

Rg-36098
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03892 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560040
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Karavanke
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Karavanke
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Jesenice, Hrušica
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Košir Rado, Mojstrana, Cesta v Ra-
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dovno 10, imenovan 8. 5. 1995, kot v.d.
vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36099
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03893 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/07 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560014
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Ljubelj
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Ljubelj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Tržič, Podljubelj 116, Podljubelj
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nemc Franc, Tržič, Cankarjeva 15,
imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

Rg-36100
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03894 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/08 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560038
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Holmec Vič
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Holmec - Vič
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Prevalje, Prevalje
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Doler Irena, Mežica, Trg 4. aprila
6/b, imenovana 8. 5. 1995, kot v.d. vodje
podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgivni z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36101
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03895 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/09 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560006
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d. Podružnica Šentilj
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Šentilj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Šentilj v Slovenskih Goricah,
Šentilj 4a
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gujt Milan, Maribor, Krekova 4,
imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

Rg-36102
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03896 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/04418/10 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5004560012
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Gornja
Radgona
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.,
Podružnica Gornja Radgona
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: Kompas Mejni turistični
servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstop
20. 4. 1995.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Domajnko Drago, Radenci, Janžev
vrh 77a, imenovan 8. 5. 1995, kot v.d. vodje
podružnice zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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
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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane

dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

subjektu vpisa TEDA, trgovina in storitve,
export-import, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Žabarjeva 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/18089/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
skrajšane firme, spremembo sedeža, zastopnikov, družbenikov in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5873967
Skrajšana firma: TEDA, d.o.o., Ljubljana,
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 1
Osnovni kapital: 2,038.000 SIT
Ustanovitelj: Mamut Milena, izstop
27. 12. 1994; Antonijević Miroslav, Ljubljana, Rusjanov trg 1, vstop 27. 12. 1994,
vložek 2,038.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mamut Milena, razrešena 27. 12.
1994; direktor Antonijević Miroslav, imenovan 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-36567
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16128 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BTC, Družba za ekonomsko finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, sedež: Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20394/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
likvidacije po zakonu o gospodarskih družbah, spremembo pooblaščenca za zastopanje in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5480574
Firma: BTC, Družba za ekonomsko
finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, v likvidaciji
Skrajšana firma: BTC, Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kocjančič Tatjana, razrešena 28.
1. 1994; likvidatorka Bezak Anka, Ljubljana, Avsečeva 7, imenovana 28. 1. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot likvidator.
Rg-36574
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19897 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa OGI, d.o.o., Ljubljana,
Opekarska 51a, podjetje d.o.o. v zasebni
lasti za organizacijo in posredovanje turističnih uslug..., Ljubljana, Opekarska
51a, sedež: Opekarska 51a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, firme, skrajšane firme, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5673453
Firma: OGI, d.o.o. v zasebni lasti za
organizacijo in posredovanje turističnih
uslug, ekonomske propagande..., Ljubljana, Opekarska 51a
Skrajšana firma: OGI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.787 SIT
Ustanovitelj: Švegovič Ivan, Ljubljana,
Opekarska 51a, vstop 16. 6. 1990, vložek
1,504.787 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-36576
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17383 z dne 12. 3. 1996 pri

Rg-36578
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15791 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UTRINEK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in strokovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kogovškova 12, sedež:
Kogovškova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/09291/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5426413
Firma: UTRINEK, družba za poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Kogovškova 12
Osnovni kapital: 10,602.000 SIT
Ustanoviteljica: Furlan Mirjana, Ljubljana, Kogovškova 12, vstop 10. 10. 1990, vložek 10,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6521 Finančni zakup (lea-
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sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

janje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. 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 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 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
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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo

Rg-36585
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00781 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SIMT, družba za servis,
inženiring, marketing in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Gornji Rudnik II/2, sedež:
Gornji Rudnik II/2, Ljubljana, pod vložno št. 1/05216/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža ter
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5331552
Firma: SIMT, družba za servis, inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., Industrijska 5, Grosuplje
Skrajšana firma: SIMT, d.o.o., Grosuplje
Sedež: Ljubljana, Industrijska 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kraiger Marko, razrešen 15. 2. 1996;
direktor Primec Boštjan, Grosuplje, Rožna
dolina 5a, imenovan 15. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-

Rg-36591
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03505 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GROM, Gradbeno podjetje, d.o.o., Ribnica, Kolodvorska 9a, Ribnica, pod vložno št. 1/19584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti, spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5666937
Firma: GROM, Gradbeno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: GROM, d.o.o.
Sedež: Loški Potok, Mali log 13
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inšalacije pri gradnjah; 4531 Električne 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradno in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
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, industrijske opreme, ladij, letal;
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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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen 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 prometu z nepremičninami;
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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

pom Srg št. 96/00819 z dne 11. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5935504
Firma: KVADRATNI METER, poslovanje z nepremičninami, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: KVADRATNI METER, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ziherlova 10
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Remškar Iztok, Ljubljana,
Za garažami 10, vstop 9. 2. 1996, vložek
1,509.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Remškar Iztok, imenovan 9. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-36809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05973 z dne 20. 2. 1996
pri subjektu vpisa ELEKTRONABAVA
LJUBLJANA, specializirana trgovina z
elektrotehničnimi materiali, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5003555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vodičar Janko, razrešen 7. 12. 1995;
direktor Mali Florijan, Žirovnica, Rodine
5b, imenovan 7. 12. 1995, za nabavo ali
prodajo osnovnih sredstev, katerih vrednost
presega 10% vrednosti osnovnega kapitala,
za najem posojila, katerega vrednost presega 10% vrednosti osnovnega kapitala, potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta: Kus Danijel,
vstop 14. 12. 1995; Mali Florjan, izstop
14. 12. 1995.

Rg-36812
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05994 z dne 9. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5926661
Firma: JEREMIČ NADA IN OSTALI,
Storitve, gostinstvo, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: JEREMIČ NADA IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ig, Ig 106
Ustanoviteljici: Jeremič Nada, Ljubljana, Nazorjeva 2, vstop 19. 12. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Jeremič Tatjana, Ig, Ig 106, vstop 19. 12.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjm.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Jeremič Nada, imenovana 19. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Jeremič Tatjana, imenovana 19. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36592
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

Rg-36810
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05974 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Banka Creditanstalt, d.d.,
sedež: Kotnikova 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/039931/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5314763
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Moser Herbert, razrešen 30. 9. 1995;
prokurist Nowotny Klemens, Guntramsdorf/NQ, Avstrija, Veilchenweg 1, razrešen
30. 9. 1995 in dne 1. 10. 1995 imenovan za
člana uprave, ki za nakup, prodajo in obremenitev nepremičnin, za investicije, ki posamično presegajo tolarsko protivrednost
ATS 150.000 in skupaj v enem poslovnem
letu presegajo tolarsko protivrednost
150.000 ATS, za izdajo obveznic, najemanje posojil in kreditov, ki posamično ali v
celoti presegajo tisti znesek, ki ga nadzorni
svet v toku enega leta odobri, potrebuje soglasje izvršilnega odbora nadzornega sveta.

Rg-36813
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05999 z dne 4. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5928583
Firma: MODELI ZALETEL, podjetje
za izdelavo modelov in kalupov, d.o.o.
Skrajšana firma: MODELI ZALETEL,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šentvid pri Stični, Grm št. 14
Osnovni kapital: 1,530.060 SIT
Ustanovitelji: Zaletel Anton, vložek
1,002.040 SIT; Zaletel Emilija in Zaletel
Jelka, vložili po 250.000 SIT, vsi Šentvid
pri Stični, Grm št. 14, vstopili 12. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zaletel Anton, imenovan 12. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
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Rg-36815
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/06046 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KROJ, Izdelovanje tekstilnih izdelkov, d.d., sedež: Tržaška cesta
118, Ljubljana, pod vložno št. 1/00926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5066697
Firma: KROJ, Izdelovanje tekstilnih
izdelkov, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: KROJ, d.d., Ljubljana
Osnovni kapital: 265,346.000 SIT
Ustanovitelj: KROJ, Obrtno podjetje,
p.o., izstop 4. 7. 1995; delničarji po seznamu v zbirki listin, izstop 4. 7. 1995; Sklad
RS za razvoj – lastninsko preoblikovanje,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 4. 7. 1995,
vložek 265,346.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Šprohar Tanja,
Hočevar Franc in Zavrl Milena, vsi vstopili
4. 7. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava 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; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156 –
WTC
Osnovni kapital: 90,000.000 SIT
Ustanovitelji: EPIC, Goldscheider und
Wurnboeck,
Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., Dunaj, Avstrija, Ploesslgasse 8, vstop 26. 1. 1996, vložek
90,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Kristan Marjan, Ljubljana, Smrtnikova ulica 4, imenovan 26. 1. 1996; direktor
Eckert Matthias, Ljubljana, Lavričeva 11,
imenovan 26. 1. 1996, kot direktor lahko le
s soglasjem prokurista sklene naslednje pogodbe oziroma pravna dejanja: pogodbe, za
katere je tako določeno s poslovnim načrtom družbe; nakup, prodaja ali obremenitev
nepremičnin; najemanje in dajanje posojil,
ki presegajo 20.000 DEM v tolarski protivrednosti.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom, in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami.

nično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-36819
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00041 z dne 9. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27416/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5931436
Firma: SBG, Družba za udeležbo na
trgu gradbenega materiala, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SBG, d.o.o., Ljubljana

Rg-36820
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00042 z dne 5. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MTIM, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trg 25. maja 18,
Sodražica, sedež: Trg 25. maja 18, Sodražica, pod vložno št. 1/23527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5788404
Ustanovitelji: Šmalc Tina in Šmalc Maruša, vstopili 19. 12. 1994 ter Šmalc Stane,
vstop 20. 12. 1995, vsi Ribnica, Dolenji Lazi 49, vložili po 705.322,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1996: 293
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 517 Druga trgovina na debelo; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-

Rg-36821
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00064 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VISLO, vzdrževanje in servis logistične opreme, d.o.o., Malo Trebeljevo 67, Ljubljana Polje, sedež: Malo
Trebeljevo 67, Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/20377/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5689104
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih 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; 4525 Druga
gradbenega dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 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
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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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 prodajalnah z
živili; 5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5241 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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
blagom; 5261 Trgovina na drobno 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.; 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; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava n dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen 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 prometu 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.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-

tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-36823
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00118 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EMONA – TOVARNA
MOČNIH KRMIL, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kavčičeva 72, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08336/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5004799
Firma: EMONA – KRMILA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 322,320.000 SIT
Ustanovitelj: EMONA – Tovarna močnih krmil, d.o.o., izstop 27. 10. 1995;
EMONA – VPS, d.o.o., izstop 27. 10. 1995;
družbeniki po seznamu v zbirki listin, izstop 27. 10. 1995; Sklad RS za razvoj –
lastninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 27. 10. 1995, vložek
322,320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Dobnik Andrej,
Nahtigal Ljiljana in Pušenjak Franc, vsi
vstopili 27. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.
Rg-36826
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00235 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TRAK, Tovarna trakov in
elastike Mengeš, p.o., sedež: Glavni trg
18, Mengeš, pod vložno št. 1/00668/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5034272
Firma: TRAK, tovarna trakov in elastike, d.d.
Skrajšana firma: TRAK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Mengeš, Slovenska cesta 85
Osnovni kapital: 208,181.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vstop 5. 12.
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1995, vložek 20,819.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 12. 1995,
vložek 33,962.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 12. 1995, vložek
56,315.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
5. 12. 1995, vložili 39,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 5. 12. 1995, vložili
57,578.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peternelj Franc, Mengeš, Slamnikarska cesta 11, razrešen 5. 12. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki kot član uprave zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Dimec Miro, Pišek Slavko, Urankar Urša in Ves Janez, vstopili 5. 12. 1995 ter Cimerman Roman in
Leskovšek Franc, vstopila 30. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2852 Splošna mehanična dela; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje.

jetje Ljubljana, d.o.o., sedež: Majorja Lavriča 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/06655/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5360021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jurišič Miodrag, razrešen 28. 2.
1996; zastopnik Faganel Davorin, Ljubljana, Brilejeva 15, imenovan 29. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Narat Jože, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 6024 Cestni tovorni promet; 652 Drugo finančno posredništvo; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36832
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00993 z dne 13. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27555/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5935857
Firma: DELO DESK, časopisno založniška družba, d.o.o.
Skrajšana firma: DELO DESK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENSKE NOVICE,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, vstop 29. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Doberšek Tit, Ljubljana, Trebinjska
ulica 2, imenovan 29. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 743 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
Rg-36836
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01100 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GIPOSS, Gradbeno pod-

Rg-37042
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03043 z dne 25. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26648/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5908361
Firma: DARIO COMMERCE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DARIO COMMERCE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Hacquetova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Radovanovič Rade, vložek
1,200.000 SIT; Radovanovič Zora in Radovanovič Dario, vložila po 150.000 SIT, vsi
Ljubljana, Hacquetova 9, vstopili 15. 4.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Radovanovič Rade, imenovan 15. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist UNK – Hribovšek Nevenka, Ljubljana,
Bizjanova 1, imenoana 15. 4. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-37045
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03148 z dne 24. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26647/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5904412
Firma: DABCO, d.o.o., inženiring, proizvodnja, trgovina
Skrajšana firma: DABCO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dob, Vodnikova ul. 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Narat Jože, Dob, Vodnikova 16, vstop 30. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37048
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03481 z dne 31. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26675/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5909198
Firma: J & R FILMETA, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Jelovškova 8, Ljubljana
Skrajšana firma: J & R FILMETA,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jelovškova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ocvirk Jože, Ljubljana,
Jelovškova 8, vstop 30. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ocvirk Rudi, Ljubljana, Preglov trg 5, vstop
30. 5. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Ocvirk Jože, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ocvirk Rudi, imenovan 30. 5. 1995, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ocvirk Gregor, Ljubljana,
Jelovškova 8, imenovan 30. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike,
razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 272 Proizvodnja cevi; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 273 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2731 Hladno
vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 274 Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in ko-
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sitra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
611 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Kovinarska cesta 3a
Osnovni kapital: 1,970.000 SIT
Ustanovitelja: Vrtačič Andrej, vložek
1,379.000 SIT in Vrtačič Mateja, vložek
591.000 SIT, oba Kamnik, Kovinarska cesta 3a, vstopila 6. 4. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrtačič Andrej, imenovan 6. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 271
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 272 Proizvodnja cevi; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
273 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje, valjanje kovin; prašna metalurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28612
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje 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; 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; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 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; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7123 Dajanje drugih vozil v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-37049
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03689 z dne 30. 10. 1995
pod št. vložka 1/26930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5909619
Firma: KLEPARSTVO VRTAČIČ,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, gradbene
storitve, trgovino in storitve, Kovinarska
cesta 3a, Kamnik
Skrajšana firma: KLEPARSTVO VRTAČIČ, d.o.o., Kamnik

Rg-37050
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04420 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/27193/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5913373
Firma: FEROELEKTRO, d.o.o., Zagreb, Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: FEROELEKTRO, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Ustanovitelj: FEROELEKTRO, trgovina
i usluge, d.o.o., Zagreb, Ilica 1, vstop 1. 8.
1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hujič Amir, Ljubljana, Linhartova 49,
imenovan 1. 8. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.
Rg-37051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04456 z dne 12. 10. 1995
pod št. vložka 1/26851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5913357
Firma: IMO INŽENIRING STUDIO,
d.o.o., poslovni inženiring
Skrajšana firma: IMO INŽENIRING
STUDIO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Mestni trg 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Toplak Barbara, Ljubljana, Mestni trg 4, vstop 4. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Toplak Barbara, imenovana 4. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

strijo, trgovino, navigacijo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

nitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-37054
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04532 z dne 29. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26806/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5913527
Firma: UNInet, informacijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: UNInet, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 58
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Košir Borut, Žabnica,
Zgornje Bitnje 276, vstop 22. 9. 1995, vložek 502.666,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Močilnikar Anton, Ljubljana, Jakčeva ulica 39, vstop 22. 9. 1995, vložek
502.666,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Močnik Borut, Ljubljana, Einspielerjeva
ulica 16, vstop 22. 9. 1995, vložek
251.333,50, odgovornost: ne odgovarja; Simonič Simon, Ljubljana, Herbersteinova ulica 55, vstop 22. 9. 1995, vložek 251.333,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Košir Borut, imenovan 22. 9. 1995
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev; direktor Močilnikar Anton,
imenovan 22. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za izdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za indu-

Rg-37055
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04549 z dne 12. 10. 1995
pod št. vložka 1/26853/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5914353
Firma: SET COMP, posredovanje,
uvoz in izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: SET COMP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Šalka vas 116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Miran, Kočevje, Šalka vas 116, vstop 1. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žagar Miran, imenovan 1. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-

Rg-37056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04584 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ALTER V & K, podjetje za
trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Vošnjakova 5, sedež: Vošnjakova 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/21165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5701023
Firma: ALTER V & K, podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTER V & K, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Gornji Rudnik IV/1
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
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usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana 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 debelo z oblačili in obutvijo; 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; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

izvodnja ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo, sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 332 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbneih in drugih umetniških šol; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-37058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04604 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MARKETING JOŠO, d.o.o.,
trgovsko in posredniško podjetje Ljubljana, sedež: Gradnikove brigade 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/08481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5420253
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 0121 Reja govedi, prireja
mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-

Rg-37060
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04618 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TERZIČ & BLAŽEVIČ,
podjetje za storitve v cestnem prometu,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Steletova 6/29,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5859808
Sedež: Ljubljana, Steletova 2.
Rg-37061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04653 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MINI, Podjetje za avtomatizacijo industrije, d.o.o., sedež: Trnovska 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/04989/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5389003
Firma: MINI, Intelektualne storitve,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jeranova 1c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mahkovic Rajko, izstop
21. 9. 1995; Treska Branko, izstop 21. 9.
1995; Koletič Andrej, Ljubljana, Jeranova
1c, vstop 21. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mahkovic Rajko, razrešen 21. 9.
1995; direktor Koletič Andrej, imenovan
21. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-

Rg-37065
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04696 z dne 13. 10. 1995
pod št. vložka 1/26859/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5915058
Firma: WOLF TRADE & Co, d.n.o.,
družba za računalništvo in trgovino, Vrhnika
Skrajšana firma: WOLF TRADE & Co.,
d.n.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Podlipa 96
Ustanovitelja: Wolf Peter in Wolf Oskar,
oba Vrhnika, Podlipa 96, vstopila 25. 9.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Wolf Peter, imenovan 25. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev; direktor Wolf
Oskar, imenovan 25. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 511
Posredništvo; 511 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 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 električnimi gospodinjskimi, 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 trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4 541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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 motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 51620 Trgovina na
debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-

Rg-37066
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04704 z dne 13. 10. 1995
pod št. vložka 1/26858/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5914507
Firma: CESTIM, gozdarstvo in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CESTIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grahovo, Bloška polica 14a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Turk Stanislav, Cerknica,
Brestova ulica 10, vstop 1. 9. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Eva, Cerknica, Dolenja vas 12b, vstop
1. 9. 1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Turk Danica, Grahovo,
Bloška polica 14a, vstop 1. 9. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Turk Stanislav, imenovan 1. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Turk Eva, imenovana 1. 9. 1995, kot pomočnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Turk Danica, imenovana 1. 9. 1995, kot pomočnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37071
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04948 z dne 30. 10. 1995
pod št. vložka 1/26933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5918812
Firma: STUDIO BRAZDA & CO,
d.n.o., Ljubljana, Mucherjeva 8
Skrajšana firma: STUDIO BRAZDA &
CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Mucherjeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Brazda Boštjan, Nova Gorica, Šempas 83, vstop 10. 10. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Brazda Blažena-Marija,
Ljubljana, Mucherjeva 8, vstop 10. 10.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Brazda Boštjan, imenovan 10. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Brazda Blažena-Marija, imenovana 10. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 221
Založništvo; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
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no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52410 Trgovina 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, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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.;
52600 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71401 Izposojanje športne opreme; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslov-

no svetovanje; 74200 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih stredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo 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 motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

Rg-37072
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04998 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LOGINA IT, informacijski
terminali, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, sedež: Stegne 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/26558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5910994
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Širca Damjan, razrešen 11. 10. 1995.
Rg-37075
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05420 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TISKARNA SKUŠEK, podjetje za grafiko, uvoz, izvoz in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Bratovževa ploščad 30,
sedež: Bratovževa ploščad 30, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5591830
Firma: PODHOD, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PODHOD, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Plečnikov podhod
b. š.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Skušek Janez, Ljubljana,
Mala Čolnarska 8, vstop 20. 11. 1991, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Mirko, Ljubljana, Novo Polje, C.
XIV/21, vstop 27. 10. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rupnik Mirko, imenovan 27. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
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okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Skrajšana firma: VEDA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 18
Osnovni kapital: 13,350.000 SIT
Ustanovitelji: Čanžek Ludvik, Ljubljana, Brodarjev trg 10, vstop 3. 11. 1995, vložek 8,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zveč Milan, Ptuj, Janežovski vrh 37,
vstop 3. 11. 1995, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zagožen Jože,
Ljubljana, Hafnerjeva ulica 6a, vstop 3. 11.
1995, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jug Janez, Loka pri Žusmu,
Zgornje Tinsko 2, vstop 3. 11. 1995, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Damjan, Medvode, Iztokova ulica 8,
vstop 3. 11. 1995, vložek 850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zagožen Jože, imenovan 3. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami;
7260
Druge
računalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 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; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jošt Barbara-Sandra, Ljubljana,
Malgajeva 6, imenovana 7. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 851 Zdravstvo;
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-37076
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05641 z dne 8. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27231/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5925894
Firma: BERTSCHI, družba za transport, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 3
Skrajšana firma: BERTSCHI, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Štefanova 3
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: BERTSHI AG Int. Transporte, CH-5724, Dürrenäsch, Švica, Hautmattstrasse 305, vstop 23. 11. 1995, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bertschi Hans Jorg, Dürrenäsch, Švica,
Haeberistr. 4/6, imenovan 23. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Štimulak Janez, Nova Cerkev, Nova Cerkev
57, imenovan 23. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina na
debelo; 6010 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 611 Pomorski promet; 612
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-37077
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05642 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5925908
Firma: VEDA, družba za javnomnenjske in tržne raziskave, analize, izobraževanje, svetovanje in založniško dejavnost,
d.o.o., Ljubljana

Rg-37079
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05668 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5926050
Firma: BEAUTYFIT, nega in lepota telesa, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BEAUTYFIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina cesta
II/29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pirkmaier Milko, Ljubljana, Linhartova cesta 1, vstop 7. 11. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komjanc Ida, Števerjan, Italija, Bukovje 4, vstop 7. 11. 1995, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Terpin Milvia, Gorica, Italija, Corte Sant’Ilario N2,
vstop 7. 11. 1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37080
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05687 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa STUDIO A.N. podjetje za
trgovino, poslovno svetovanje, marketing
in grafično dejavnost, izdelovanje električnih..., d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratov
Učakar 56, Ljubljana, pod vložno št.
1/04000/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5320194
Firma: STUDIO 13, podjetje za trgovino, poslovno svetovanje, marketing in
grafično dejavnost, izdelovanje električnih..., d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: STUDIO 13, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Janševa 2
Ustanovitelji: Noč Aleš, Ljubljana, Neubergerjeva 16, vstop 28. 4. 1994, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podobnik Srečko, Ljubljana, Rašiška 5, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Podobnik Srečko, imenovan 21. 11.
1995, kot tehnični direktor zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
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izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov.

ring in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-37344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18519 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
JOB, Podjetje za zastopanje, posredovanje, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ul. Kneza Koclja 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02845/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5301696
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bah Jože, Ljubljana, Bratov Učakar 134, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda.

Rg-37085
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05721 z dne 8. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27230/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5928214
Firma: OMNIA, poslovne in druge storitve, d.o.o., Novi trg 26a, Kamnik
Skrajšana firma: OMNIA, d.o.o., KamRg-37081 nik
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklePravnoorg. oblika: družba z omejeno odpom Srg št. 95/05689 z dne 15. 12. 1995 govornostjo
pod št. vložka 1/27139/00 vpisalo v sodni
Sedež: Kamnik, Novi trg 26a
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s teOsnovni kapital: 1,500.000 SIT
mile podatki:
Ustanovitelji: Omovšek Andrej, Kamnik,
Matična št.: 5929105
Kettejeva 13, vstop 8. 11. 1995, vložek
Firma: LUNIC Kropec in Kropec, 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
d.n.o., Hrastnik, Log 28e
Oseba, pooblaščena za zastopanje: diPravnoorg. oblika: družba z neomejeno rektor Omovšek Andrej, imenovan 8. 11.
odgovornostjo
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Sedež: Hrastnik, Log 28e
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1996: 0202
Ustanovitelja: Kropec Igor in Kropec Gozdarske storitve; 5113 Posredništvo pri
Melita, oba Hrastnik, Log 28e, vstopila prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
22. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s Posredništvo pri prodaji pohištva, gosposvojim premoženjem.
dinjskih predmetov in aparatov, drugih koOsebi, pooblaščeni za zastopanje: za- vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prostopnik Kropec Igor, imenovan 22. 11. 1995, daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelzastopa družbo brez omejitev; zastopnica kov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznoKropec Melita, imenovana 22. 11. 1995, za- vrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni
stopa družbo brez omejitev.
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995: in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
01132 Pridelovanje drugega sadja in zaRg-37086
čimb; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklezvočnega zapisa; 223 Razmnoževanje po- pom Srg št. 95/05722 z dne 22. 12. 1995
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa- pod št. vložka 1/02970/02 vpisalo v sodni
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje register tega sodišča ustanovitev domače povideozapisov; 2233 Razmnoževanje raču- družnice s temile podatki:
nalniških zapisov; 2522 Proizvodnja emMatična št.: 5307147005
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
Firma: MARAND, inženiring, d.o.o.,
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3120 Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26,
Proizvodnja naprav za distribucijo in kr- Maribor
miljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreSkrajšana firma: MARAND, d.o.o., Pome za razsvetljavo in električnih svetilk; družnica Maribor
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apaSedež: Maribor, Strossmayerjeva 26
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in teleOsnovni kapital: 1,603.000 SIT
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreUstanovitelj: MARAND Inženiring,
me za snemanje in predvajanje zvoka in d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55,
slike; 366 Druge predelovalne dejavnosti, vstop 28. 11. 1995, vložek 1,603.000 SIT,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj pod.n.; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in družnice.
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadOseba, pooblaščena za zastopanje: projem in vrtninami; 5142 Trgovina na debelo kurist Valek Danilo, Pekre, Bezjakova 81,
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na imenovan 28. 11. 1995.
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995: 511
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem Posredništvo; 725 Vzdrževanje in popravila
in zelenjavo; 5242 Trgovina na drobno z pisarniških in računskih strojev ter računaloblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu- niških naprav; 7420 Projektiranje, inženi-

Rg-37347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18356 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO DOTIČNI, Podjetje za
ekonomske, organizacijske, tehnološke in
osebne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kolodvorska 18a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5816912
Osnovni kapital: 1,500.413 SIT
Ustanovitelj: Dević Sašo, Ljubljana, Majaronova 20, vstop 20. 7. 1993, vložek
1,500.413 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
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ne poslovne dejavnosti; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

94/13534 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
VALENTINO MUSIC, video-akustika,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Marinkov trg 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23165/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5793637
Firma: VALENTINO MUSIC, DROBEŽ & Co., video-akustika, d.n.o., Ljubljana, Rusjanov trg 6
Skrajšana firma: VALENTINO MUSIC
DROBEŽ & Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 6
Ustanovitelja: Drobež Zdravko, vstopil
29. 3. 1993, in Vereš Nada, vstopila 16. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Rusjanov trg 6, vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Vereš Nada, imenovana 16. 5. 1994.

Matična št.: 5665442
Firma: BUNZL, Trade company, d.o.o.,
Ljubljana, oziroma BUNZL, Trgovska
družba, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 8,695.095 SIT
Ustanovitelj: BUNZL ITALIA S.P.A.,
Milano, Italija, Ul. B. Marcello št. 3, vstop
13. 6. 1992, vložek 8,695.095 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Lazzari Giorgio, razrešen 19. 12.
1995; direktor Novak Tone, Ljubljana, Vojkova cesta 87, ki zastopa družbo z omejitvijo, da sme samo na podlagi soglasja upravnega odbora storiti, skleniti ali družbo zavezati k naslednjemu: k pogodbi, dokumentu
ali drugi zavezi, ki predstavlja neposredno
ali potencialno obveznost družb, v znesku,
ki presega 2.000 USD; k pogodbi, dokumentu, inštrumentu ali drugi zavezi, ki bi
kazala na prenos ali prenašanje, lastništvo,
zakup ali drugačno udeležbo v ali do zemlje
oziroma objektov, ki so na njej; za izdajo
pooblastila za pravno zastopanje, ki ni izrecno omejeno na navedeni namen; za prenos
ali odpis slabe terjatve z vrednostjo, ki presega 2.000 USD; za garancijo za posojilo
povezani osebi; in prokurist Scrosoppi Andrea, Udine, Cervignano del Friuli, oba imenovana 19. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-37352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17347 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ELME TRADE, d.o.o., marketing,
trgovina, servis, uvoz-izvoz, Šentpavel 12,
Domžale, sedež: Šentpavel 12, Domžale,
pod vložno št. 1/19199/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo družbenikov in zastopnikov, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5881161
Firma: ELME TRILAR IN OSTALI,
Marketing, trgovina, servis, uvoz-izvoz,
d.n.o.
Skrajšana firma: ELME TRILAR IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Trilar Marjan in Trilar Helena, oba iz Domžal, Šentpavel 12, vstopila
9. 4. 1992, vložila po 14,750 SIT, ter Trilar
Gregor, Domžale, Šentpavel 12, vstopil
27. 12. 1994, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Trilar Gregor, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2223
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške 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 bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-37353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-37355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00537 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BETA CONSULTING, svetovanje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdinova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/26629/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika, sedeža in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5911486
Sedež: Ljubljana, Metoda Mikuža 16
Ustanovitelja: Atanasovski Georgij,
Ljubljana, Metoda Mikuža 16, vstop 25. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Fak Mladenka, izstop 25. 1.
1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Atanasovski Ljudmila, Ljubljana,
Metoda Mikuža 16, imenovana 25. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda.
Rg-37356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00434 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BUNZL, trgovina na debelo in drobno in zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19894/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-37360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20304 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EDIL ING, inženiring, marketing
in razvoj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/07792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5388996
Osnovni kapital: 10,517.000 SIT
Ustanovitelji: CREDITANSTALT NOVA BANKA, d.d., Ljubljana, izstop 20. 5.
1990, Možina Bojan, Cerklje na Gorenjskem, Stiška vas 31, vstop 25. 6. 1990, vložek 6,205.000 SIT, in Peršak Cvetka, Ljubljana, Reboljeva 10, vstop 1. 1. 1992, vlo-
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žek 4,312.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

ziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 930 Druge storitvene dejavnosti.

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5196 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v 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 široke porabe; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektira-

Rg-37361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00168 z dne 22. 2. 1996 pod št. vložka
1/27470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5931720
Firma: “DUZD” M.Z., podjetje za dostavo, usluge, zastopstva, trgovino in
transport, d.o.o.
Skrajšana firma: “DUZD” M.Z., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 128
Osnovni kapital: 2,177.400 SIT
Ustanovitelj: Močnik Anton, Ljubljana,
Ižanska cesta 128, vstop 5. 1. 1996, vložek
2,177.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Močnik Anton, imenovan 5. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 361 Proizvodnja pohištva; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-

Rg-37362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00768 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27507/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5935385
Firma: UNIFIN, trgovska in finančna
družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UNIFIN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 45,000.000 SIT
Ustanovitelji:
INTERMERCAT,
München, Mitterstrasse 9, vložil 22,050.000
SIT, ter PARCIVAL, trgovska in finančna
družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107, vložila 11,700.000 SIT, GMT – TRADE, splošna trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107, vložila 11,250.000 SIT – vstopili 30. 1. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidmar Boštjan, Ljubljana, Mencingerjeva ulica 35, imenovan 30. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na 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; 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

gih rudnin in kamnin, d.n.; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. 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 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 alko-

holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi 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 izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14641 z dne 6. 3. 1996 pod št. vložka
1/27522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5866260
Firma: KNOLL AG, 67061 Ludwigshafen am Rhein, Knollstrasse, PODRUŽNICA KNOLL LJUBLJANA, Dunajska
22
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: KNOLL AG, 67061 Ludwigshafen am Rhein, Knollstrasse, Nemčija, vstop 9. 6. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Zibelnik-Stupar Špelca, Ljubljana,
Ulica bratov Blanč 11, imenovana 9. 5.
1994, pooblastilo ne velja za prevzem meničnih obveznosti in/ali posojil.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d. n.
Rg-37364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13598 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
VIALIT-ASPHALT, Podjetje za asfaltiranje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/08287/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5411025
Osnovni kapital: 12,078.520 SIT
Ustanovitelji: VIALIT KALTASPHALT
Ges.m.b.H. & Co. KG, Branau/INN, Josef
Reiter Str. 76, vstop 25. 5. 1990, vložek
3,993.450 SIT, VIALIT KALTASPHALT
Ges.m.b.H & Co. KG, Branau/INN, Josef
Reiter Str. 76, vstop 25. 5. 1990, vložek
6,877.218 SIT, in Sepin Matjaž, Ljubljana,
Oslavijska 1a, vstop 28. 2. 1994, vložek
1,207.852 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje dru-

Rg-37365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18405 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IGLIČ, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Kočevje, sedež: Mahovnik
73, Kočevje, pod vložno št. 1/11201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5495440
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iglič Matevž, Kočevje, Ob
Mahovniški c. 7, vstop 5. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.
Rg-37367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18490 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KVARTIR, poslovne storitve Mengeš, d.o.o., Mengeš, Glavarjeva 15, sedež:
Glavarjeva 15, Mengeš, pod vložno št.
1/06145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, zastopnika, firme
in sedeža ter spremembo oziroma uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št: 5377510
Firma: KVARTIR, poslovne storitve,
d.o.o., Mengeš, Verje 73
Sedež: Mengeš, Verje 72
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Andolšek Albin in Ružič
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Suzana, izstopila 12. 12. 1994; Žontar Karin, Medvode, Verje 73, vstopila 12. 12.
1994, vložila 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žontar Karin, imenovana 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Andolšek Albin, razrešen 12. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.

pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke proabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.

z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana 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 debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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 prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-37370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17786 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ALPE ADRIA PHARMA, d.o.o.,
Farmacevtsko podjetje, Dolenjska c. 99,
Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta št. 99,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24633/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5810051
Firma: ALPE-ADRIA Pharma, farmacevtsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPE-ADRIA Pharma, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,624.000 SIT
Ustanovitelj: PAUL HAUSER & CO Alpenlandische
Drogengrosshandelsgesellschaft, Klagenfurt-Celovec, Flatschacher
Strasse 57, vstop 4. 2. 1993, vložek
1,624.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Linke Rudolf, Ljubljana, Dolenjska
cesta št.99, imenovana 22. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 154 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 155 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 158
Proizvodnja drugih živil; 241 Proizvodnja
osnovnih kemikalij; 244 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov; 294 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,

Rg-37373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18383 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KLEMON, d.o.o., Trgovina in predstavništvo, Ljubljana, Mestni trg 17, sedež: Mestni trg 17, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti ter spremembo zastopnika in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5554225
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelj: Vrenjak Irena, izstop 31. 5.
1995; Bence Franc, Ljubljana, Trnovski pristan 12, vstop 1. 6. 1995, vložek 1,652.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bence Franc in zastopnica Bence Marija, oba iz Ljubljane, Trnovski pristan 12,
imenovana 31. 5. 1995, zastopata družbo
brez omejitev; direktorica Vrenjak Irena,
razrešena 30. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo

Rg-37375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19894 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EVROSTIK, podjetje za storitve,
trgovino, izvoz-uvoz in kooperacijo,
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d.o.o., Izlake, Mlinše 32, sedež: Mlinše 32,
Izlake, pod vložno št. 1/05001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5332460
Osnovni kapital: 1,500.102,77 SIT
Ustanovitelja: Smrkolj Roman, vložil
825.021,53 SIT, in Smrkolj Marija, vložila
675.081,24 SIT, oba iz Izlak, Mlinše 32,
vstopila 25. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 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.; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-

na na debelo; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-37376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17264 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SOLARING, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 20, podjetje za svetovanje, trženje,
zastopanje, inženiring in proizvodnjo solarne in navtične opreme, sedež: Vojkova
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/03598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5335965
Firma: SOLARING, Mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 20
Skrajšana firma: SOLARING, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Roman, Ljubljana,
Vojkova 20, vstop 4. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. 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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

Rg-37377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17759 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SMRČEK, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubarjeva 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715415
Firma: SMRČEK LINDIČ & Co., trgovina in svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: SMRČEK LINDIČ &
Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelj: Medobčinsko društvo proti
mučenju živali, izstopilo 9. 12. 1994; Lindič Mateja, Ljubljana, Celovška 179, vstopila 9. 12. 1994, in Šturm Peter, Ljubljana,
Stari trg 28, vstopil 15. 12. 1994, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lindič Mateja, razrešena 15. 12. 1994 kot direktorica in imenovana za družbenico, in
družbenik Šturm Peter, imenovan 15. 12.
1994, ki ni pooblaščen za upravljanje in
zastopanje podjetja.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi žialmi; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6603 Druga zavarovanja, razen življenjskega; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v 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 široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-37378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19906 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SIA, varnostna agencija, d.o.o.,
Ljubljana, Jakčeva 2, sedež: Jakčeva 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02892/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5296188
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Radin Miran, Ljubljana,
Jakčeva ul. 2. vstopil 6. 9. 1993, vložil
781.040 SIT, ter Belušič Boris, Labin, Nedeščina 71, Matoševič Arduino, Poreč, St.
Vodopija bb, in Radičanin Rinaldo, Labin,
Martinski bb, vstopili 25. 12. 1994, vložili
po 240,320 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-37379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18687 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VITAR, Podjetje za trgovino in
storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Trubarjeva 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/14767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5553377
Osnovni kapital: 37,200.000 SIT
Ustanovitelji: Tominšek Irena in Tominšek Vanja, oba iz Ljubljane, Sp. Gameljne
117, vstopila 20. 11. 1991, vložila po
9,300.000 SIT, in Todorovič Dragan,
Ljubljana, Celjska 25, vstopil 9. 2. 1994,
vložil 18,600.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 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

Rg-37381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00066 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27501/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5928877
Firma: KARMA AVSEC & M, podjetje za trgovino, poslovne in storitvene dejavnosti, d.n.o., Litija
Skrajšana firma: KARMA AVSEC &
M, d.n.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Litija, Graška 6a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Avsec Drago in Avsec
Mojca, oba iz Litije, Graška 6a, vstopila 12.
12. 1995, vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avsec Drago, imenovan 12. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 453 Inštalacije pri gradnjah; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodajii kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
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kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 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, 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 izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;

5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih 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 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravila ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

pravica na poslovnem deležu družbenika –
zastavitelja LESNINA INTERLES, p.o.,
Ljubljana, Dunajska 21, v korist zastavnega
upnika LESNINA FINANCE, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, za zavarovanje denarne
terjatve SIT 234,504.437,30 (z besedo: dvestoštiriintrideset milijonov petstoštiritisoč
štiristosedemintrideset tolarjev 30/100) s pp
po sklepu VIII Ig 1/93-5 z dne 27. 1. 1993,
TS Ljubljana, E Ljubljana.

Rg-37384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04829 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
LESNINA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova 53, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03905/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastavitev poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5300665
Na podlagi notarskega zapisa zastavne
pogodbe z dne 28. 7. 1995 opr. št. SV 35/95
se pri vložni št. 1/3905/00 vpiše zastavna

Rg-37387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11143 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GUT, podjetje za razvoj in trženje
poslovnih informacijskih baz podatkov,
d.o.o., Celovška 179, Ljubljana, sedež: Celovška 179, Ljubljana, pod vložno št.
1/21478/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5721385
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Guzelj Tomaž, Ljubljana,
Celovška 179, vstopil 18. 1. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Avšič Vera in Jurančič Iztok, izstopila
26. 5. 1994.
Rg-37388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00684 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
LUIN COM-MERS, Podjetje za ekonomsko in poslovno svetovanje ter trgovinsko
zastopanje, Ljubljana, d.o.o., Poslovna
enota Sežana, sedež: Partizanska 109, Sežana, pod vložno št. 1/08445/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika v PE Sežana s temile podatki:
Matična št.: 5408318
Ustanovitelj: LUIN COM-MERS, Podjetje za ekonomsko in poslovno svetovanje,
Ljubljana, Palmejeva 22, vstop 8. 8. 1991,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Jesenek Leopoldu, ki je bil razrešen 18. 5. 1994.
Rg-37389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17818 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PALVA, Podjetje za proizvodnjo,
storitve, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Litija, Prvomajska 3, sedež: Prvomajska 3, Litija, pod vložno št. 1/21799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in ustanoviteljev ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5739284
Firma: PALVA, HOFER & Co., Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo
in turizem, d.n.o., Litija
Skrajšana firma: PALVA, HOFER &
Co., d.n.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Hofer Jože, vstopil 4. 1.
1993, vložil 100.000 SIT, in Hofer Pavla,
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vstopila 28. 12. 1994, oba iz Litije, Prvomajska 3, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hofer Jože, razrešen 28. 12. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika.

promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-37390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17923 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PEKARSTVO IV. G., Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in transport, d.o.o.,
Ivančna Gorica, sedež: Ljubljanska c. 6a,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/12344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5494648
Firma: PEKARSTVO GORENC, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in transport, d.o.o., Ivančna Gorica
Skrajšana firma: PEKARSTVO GORENC, d.o.o., Ivančna Gorica
Ustanovitelj: Gorenc Lado, Velika Loka, Martinja vas 52, vstop 14. 5. 1991, vložek 5,789.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18795 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
VRTINEC, podjetje za industrijsko in
grafično oblikovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Linhartova 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/17110/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5604028
Osnovni kapital: 1,684.858 SIT
Ustanovitelja: Klun Metod in Pogačnik
Milena, oba iz Ljubljane, Linhartova 9, vstopila 2. 4. 1992, vložila po 842.429 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Pogačnik Mileni, ki je bila razrešena 19. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni

Rg-37394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17799 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CYBER, podjetje za trgovino, storitve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Pot
na Fužine 9, sedež: Pot na Fužine 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/17033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljic, osnovnega
kapitala in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5674425
Firma: G-Commerce, finančna, storitvena, trgovska in proizvodna družba,
d.o.o.
Skrajšana firma: G-Commerce, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Topniška 14
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kobav Gaja, Medvode,
K Studencu 4, vstop 23. 12. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeličić Ivanka, izstop 23. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Jeličić Ivanka, razrešena 23. 12.
1994; direktorica Kobav Gaja, imenovana
23. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 4521 Splošna gradbena dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-

Rg-37397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17793 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ASTROIDA, d.o.o., projektiranje,
proizvodnja, marketing in zunanja trgovina, Ljubljana, Dunajska 106, sedež; Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/05713/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5343585
Firma: ASTROIDA – PREŠEREN IN
DRUGI, d.n.o., projektiranje, proizvodnja, marketing in trgovina, Ljubljana,
Dunajska 106
Skrajšana firma: ASTROIDA – PREŠEREN IN DRUGI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Prešeren Frančišek, vstopil 27. 12. 1989, in Prešeren Mija, vstopila
17. 12. 1994, oba iz Škofljice, Srednjevaška
90, Lavrica, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem;
Valenčič Matjaž, izstopil 17. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Prešeren Frančišek, razrešen 20. 12. 1994 kot
direktor in imenovan za družbenika, in družbenica Prešeren Mija, imenovana 20. 12.
1994, oba skupno zastopata družbo pri naslednjih zadevah: pridobitev ali odsvojitev
ali obremenitev nepremičnin, najem kreditov nad tolarsko protivrednostjo 10.000
DEM, komercialni posli, katerih vrednost
presega tolarsko protivrednost 10.000 DEM,
dolgoročne in kratkoročne investicije, katerih vrednost presega tolarsko protivrednost
10.000 DEM, prevzemanje poroštev; družbenik Valenčič Matjaž, razrešen 17. 12.
1994.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 221 Založništvo; 501 Trgovina z motornimi vozili;
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
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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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 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 objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60221 Mestni in primetni potniški promet na rednih linijah; 6022 Stori-

tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-37399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00878 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27508/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934303
Firma: GE & MI, gostinstvo in trgovina, d .o.o.
Skrajšana firma: GE & MI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerknica, Čabranska ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gerl Milan, Stari trg pri
Ložu, Smelijevo naselje 59, Lož, in Gerl
Janez, iz Starega trga pri Ložu, Podgora pri
Ložu 9, vstopila 12. 2. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gerl Milan, imenovan 12. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo – mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-

Rg-37400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06171 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE – SERVIS IN
TRGOVINA, d.o.o., Domžale, sedež:
Ljubljanska 1, Domžale, pod vložno št.
1/20684/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo družbenikov in osnovnega kapitala, člane nadzornega sveta, spremembo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5704057
Firma: AS DOMŽALE SERVIS in trgovina, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: AS DOMŽALE SERVIS, d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 2.840.000 SIT
Ustanovitelji: AS DOMŽALE, p.o., izstopil 15. 12. 1995; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
280.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložil 280.000 SIT,
Sklad za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 570.000 SIT, Anžlin Danijel, Dob,
Prešernova 17a, vložil 20.000 SIT, Erjavec
Kristina, Črnuče, Štajerska 18, vložila
220.000 SIT, Gognjavec Darko, Domžale,
Rojska 34, vložil 220.000 SIT, Hribar Ignac, Domžale, Prelog 24, vložil 220.000
SIT, Hribar Jože, Mengeš, Slomškova 1,
vložil 220.000 SIT, Hribar Roman, Domžale, Usnjarska c. 3, vložil 20.000 SIT, Jeras
Rafael, Domžale, Fajfarjeva 10, vložil
210.000 SIT, Kravanja Matjaž, Mengeš, Topole 45, vložil 20.000 SIT, Likovič Peter,
Mengeš, Jemčeva 10, vložil 220.000 SIT,
Popovič Majda, Domžale, Pot za Bistrico
11, vložila 20.000 SIT, Štiftar Jože, Dob,
Prešernova 7, vložil 20.000 SIT, Štrukelj
Anton, Domžale, Miklošičeva 4a, vložil
20.000 SIT, Završnik Zdenka, Komenda,
Moste 31, vložila 20.000 SIT, Žebalc Janez,
Domžale, Podrečje 77, vložil 220.000 SIT,
Zor Bojana, Kamnik, Matije Blejca 10, vložila 20.000 SIT, in Žumer Damjan, Kamnik,
Kranjska c. 4č, vložil 20.000 SIT – vsi vstopili 15. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gognjavec Darko, ki od 15. 12. 1995
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

Stran 1082

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 15 – 20. III. 1997

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00462/01335-1995/TP z dne 27. 12. 1995.

Skrajšana firma: MIZARSTVO MOSTE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 51,300.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 5,130.000 SIT,
Odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil 5,130.000 SIT, Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
25,470.000 SIT, Strnad Ciril, Domžale, Ul.
7. julij 3, Trzin, vložil 210.000 SIT, Černe
Metod, Ljubljana, Zavoglje 11, Dobrunje,
vložil 480.000 SIT, Pavlica Metod, Litija,
Valvazorjev trg 11, vložil 1,130.000 SIT,
Umek Vilijem, Ljubljana, Gabrov trg 2, vložil 410.000 SIT, Žagar Ivan, Šmarje Sap,
Veliki vrh pri Šmarju 54, vložil 840.000
SIT, Jager Janez, Ljubljana, Zavoglje 10,
vložil 210.000 SIT, Gerdin Ciril, Ljubljana,
Poljanski nasip 8, vložil 410.000 SIT, Tihelj Matjaž, Ljubljana, Novo Polje, C VI/26,
vložil 310.000 SIT, Meze Janez, Ljubljana,
Toplarniška 9, vložil 450.000 SIT, Kavšek
Tomaž, Ljubljana, Ul. Mirka Jurce 7, vložil
210.000 SIT, Blažič Helena, Ljubljana, V
Toplice 28, vložila 410.000 SIT, Podgoršek
Milka, Ljubljana, V Toplice 28, vložila
410.000 SIT, Podgoršek Franc, Ljubljana,
V Toplice 28, vložil 410.000 SIT, Korade
Tomo, Ljubljana, Rusjanov trg 2, vložil
360.000 SIT, Runtas Robert, Dol pri Ljubljani, Beličevo 35d, vložil 260.000 SIT, Cindrič Ivan, Ljubljana, Trebenska 4, vložil
410.000 SIT, Mušič Matjaž, Ljubljana, Reboljeva 7, vložil 340.000 SIT, Gabrovšek
Janez, Ljubljana, Studenec 5a, vložil
640.000 SIT, Godec Anton, Kresnice, Golišče 10a, vložil 400.000 SIT, Kovačič
Franc, Ljubljana, Nahtigalova 9, vložil
660.000 SIT, Krebelj Anton, Ljubljana, Pot
na Labor 41, vložil 500.000 SIT, Avsec Miro, Dol pri Ljubljani, Laze pri Dolskem 19/7,
vložil 260.000 SIT, Zupančič Marko, Ljubljana, Brodarjev trg 14, vložil 340.000 SIT,
Merela Ciril, Dol pri Ljubljani, Križevska
vas 9, vložil 440.000 SIT, Rus Anton, Višnja Gora, Leskovec 10, vložil 210.000 SIT,
Tihelj Miroslav, Ljubljana, Novo Polje, C.
VII/28, vložil 580.000 SIT, Francek Franc,
Ljubljana, Trdinova 2, vložil 530.000 SIT,
Ivančan Toni, Ljubljana, Židovska steza 1,
vložil 350.000 SIT, Kovač Boris, Ljubljana,
Burnikova 21, vložil 400.000 SIT, Giovani
Peter, Ljubljana, Želimlje 66, vložil 310.000
SIT, Hribar Iztok, Ljubljana, Pečinska ulica
38, vložil 370.000 SIT, Lindič Martin, Litija, Maistrova 1, vložil 560.000 SIT, Štrubelj
Marko, Prežganje, Veliko Trebljevo 12a,
vložil 110.000 SIT, Kočar Nada, Ljubljana,
Polje, C. X/7, vložila 430.000 SIT, Majcen
Mirjana, Ljubljana, Tržaška c. 171, vložila
450.000 SIT, Jeriha Marija, Ljubljana, Mazevčeva pot 6, vložila 410.000 SIT, in Škof
Milica, Ljubljana, Polje, C. VI/26, vložila
360.000 SIT – vsi vstopili 28. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00432/00116-1995/TJ z dne 21. 11. 1995.

Rg-37403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00792 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27509/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5935431
Firma: RAFF ANIČIĆ IN KOSTANJEVEC, proizvodnja, storitve, trgovina,
d.n.o.
Skrajšana firma: RAFF ANIČIĆ IN
KOSTANJEVEC, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Polje, Cesta
VI/20
Ustanovitelja: Aničić Radenko in Kostanjevec Jožica, oba iz Ljubljane Polja, Novo
Polje, Cesta XIX/1, vstopila 16. 2. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Aničić Radenko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Kostanjevec Jožica,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja, oba imenovana 16. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-37404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05520 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO MOSTE, p.o., Ljubljana-Polje, sedež: Studenec 3a, Ljubljana, pod vložno št. 1/00954/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 514397700
Firma: MIZARSTVO MOSTE, d.o.o.,
Studenec 3a, Ljubljana

Rg-37405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17749 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa B IN M COMPANY, d.o.o., Proizvodno in trgovsko podjetje, Dolenjska
cesta 244, Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta 244, Ljubljana, pod vložno št.
1/18948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5652006
Firma: B IN M COMPANY, d.o.o., trgovsko podjetje, Tacen, Čižmanova 7
Skrajšana firma: B IN M COMPANY,
d.o.o., Tacen
Sedež: Šmartno pod Šmarno goro, Čižmanova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jusufi Mensur, vložil
790.000 SIT in Jusufi Besir, vložil 710.000
SIT, oba iz Ljubljane, Čižmanova 7, vstopila 26. 5. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 501
Trgovina z motornimi vozili; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 747 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
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Rg-37406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00834 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934273
Firma: ZUPANČIČ & Co, d.n.o., podjetje za posredovanje, trgovino in proizvodnjo, Tenetiše 27, Litija
Skrajšana firma: ZUPANČIČ & Co,
d.n.o., Tenetiše 27, Litija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Litija, Tenetiše 27
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Aleš in Zupančič Janez, oba iz Litije, Tenetiše 27, vstopila 12. 2. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Aleš, imenovan 12. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Prizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 361 Proizvodnja pohištva;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

družbenika, dejavnosti, sedeža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5728924
Firma: ŠMITRANS, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠMITRANS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 13
Ustanovitelja: Šmitran Ranko, Srbac, M.
Vidovića 73, vstop 19. 2. 1996, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Subotić Milorad, izstop 19. 2. 1992.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Subotić Milorad, razrešen 19. 2. 1996;
zastopnik Šmitran Ranko, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja in direktorica
Šmitran Gordana, Ljubljana, Preglov trg 13,
ki zastopa družbo brez omejitev, oba imenovana 19. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 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 kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-

nalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina 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, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401
Izposojanje športne opreme; 72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74200 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomska
propaganda; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-37407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00810 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
M.R.S., trgovsko, prevozniško in servisno
podjetje, d.o.o., Pot k Ribniku 24, Ljubljana, sedež: Pot k Ribniku 24, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,

Rg-37412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18704 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
I.S.O., Podjetje za inženiring, svetovanje
in organizacijo d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trubarjeva 52, Ljubljana, pod vložno št.
1/15758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5700612
Sedež: Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Isajlović Dragan, Ljubljana, Polanškova 12, vstopil 11. 3. 1992, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 511 Posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s
holding
družbami;
7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 011 Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin; 158 Proizvodnja drugih živil; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

čeva 23, imenovana 19. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodkinja.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-37413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18559 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
HAGRAD, podjetje za gradbeništvo, promet, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Šifrerjeva 1, sedež: Šifrerjeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09384/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5434254
Osnovni kapital: 3,615.000 SIT
Ustanovitelja: Islamovič Hasan, Ljubljana, Šifrerjeva 1, vstopil 17. 10. 1990, vložil
3,615.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17854 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa NADIT, podjetje za administracijo,
distribucijo ter trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška 40, Ljubljana, pod vložno št. 1/16752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo sedeža,
zastopnika in ustanoviteljev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5888166
Firma: ŽMUT, družba za administracijo, distribucijo ter trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽMUT, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kvedrova cesta št. 1
Osnovni kapital: 2,014.955,60 SIT
Ustanovitelja: Naranđa Nada, izstopila
14. 12. 1994; Železnik Mihael, vložil
2,006.955,60 SIT, in Udovč Tanja, vložila
8.000 SIT, oba iz Ljubljane, Kvedrova št. 1,
vstopila 14. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Železnik Mihael, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Naranđa Nada, razrešena 14. 12.
1994.

Rg-37415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00847 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
MULTIPROMET, trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 142,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5899249
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-37419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00105 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
PEČE, proizvodnja in trgovina Ljubljana, d.o.o., sedež: Aleševčeva ulica 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17636/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5652901
Osnovni kapital: 2,336.000 SIT
Ustanovitelj: dr. Peče Henrik Peter,
Ljubljana, Slovenska cesta 9b, vstop 6. 4.
1992, vložek 2,336.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Peče Barbara, Ljubljana, Alešev-

Rg-37420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00794 z dne 8. 3. 1996 pod št. vložka
1/27529/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5935458
Firma: ARIS JABOLKO, Računalniški
inženiring, proizvodnja in razvoj, d.o.o.,
Bognarjeva pot 44, Ljubljana
Skrajšana firma: ARIS JABOLKO,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Bognarjeva
pot 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rajh Branko, LjubljanaŠentvid, Bognarjeva pot 44, vstop 26. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rajh Branko, imenovan 26. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 511 Posredništvo; 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
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trgovino, navigacijo; 517 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 642 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala, deležev ter pripojitev
družbe GO-LOBI, d.o.o., Ljubljana s temile
podatki:
Matična št.: 5463106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Orehek Marcel, vstopil 25.
10. 1990 in Orehek Jožica, oba iz Iga pri
Ljubljani, vstopila 27. 3. 1992, oba vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pripojitev družbe GO-LOBI, d.o.o.,
Ljubljana na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 23. 4. 1994.

holne pijače, živila in gospodinjske potrebščine, zdravilna zelišča, tekstilni izdelki, konfekcija, izdelki iz krzna, vrvarski izdelki iz konoplje in jute, obutev in potrebščine, gumijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in
plastičnih mas, usnje, sedlarski in jermenarski izdelki in potrebščine, surove kože, volna in krzno, živalski odpadki in dlaka, kovinski in železarski izdelki, keramika, steklo in porcelan ter plastični izdelki za gospodinjstva in druge potrebe, knjige in
muzikalije, papir, šolski in pisarniški material, oprema in potrebščine, drogerijsko blago, tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine, galanterija, bižuterija, bazarsko blago,
igrače, parfumerijsko in kozmetično blago,
izdelki za šport, lov, ribolov in kampiranje,
kmetijski stroji in orodja, umetna gnojila,
semena, sadilni material in sredstva za zaščito rastlin in živine, izdelki domače in umetne obrti, cvetlice; razširjanje dnevnikov, periodičnih in občasnih časnikov, revij in drugih podobnih tiskov; finančno, marketinško,
organizacijsko, ekonomsko svetovanje; prevozi blaga in oseb v cestnem in ladijskem
prometu; posredovanje v notranjetrgovinskem prometu; tiskarske storitve za lastne
potrebe; izvoz in uvoz živilskih in neživilskih izdelkov: živila, masti in olja živalskega in rastlinskega izvora, mineralni proizvodi, proizvodi kemične industrije, plastične
mase, surove kože in usnje, les in lesni izdelki, celuloza in druga vlakna, tekstil in
tekstilni izdelki v celoti, obutev, klobuki,
kape in ostala pokrivala, izdelki iz kamna,
sadra, stekla in podobnih materialov, navadne kovine in proizvodi iz kovin, stroji,
aparati in naprave, vozila, letala, plovila,
optični, fotografski, kinematorgrafski, medicinski aparati, ure, glasbila in pribor, razni izdelki v celoti, umetniški predmeti, zbirke in starine v celoti; posredovanje in zastopanje v zunanjetrgovinskem prometu; organiziranje fitnesa.

Rg-38449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03218 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa COMPRO COMPUTERS, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob Ljubljanici 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5539676
Ustanovitelja: Ruperts Aida prej Ilievski, izstop 3. 8. 1993; Ruperts Roman, Ljubljana, Kolezijska 4, vstopil 3. 8. 1993, vložil
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03219 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SOURCE, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolezijska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13441/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5533627
Ustanovitelja: Ruperts Aida prej Ilievski, izstop 3. 8. 1993; Ruperts Roman, Ljubljana, Kolezijska 4, vstopil 3. 8. 1993, vložil
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04003 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MARCEL, trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Ig, Ig 336, sedež: Ig 336, 1292
Ig, pod vložno št. 1/09837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zako-

Rg-38461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05238 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa REZILNIK, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Pečinska 31, sedež: Pečinska 31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13823/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala firme,
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5525764
Firma: REZILNIK, gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Savska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Halužan Roman, Ljubljana, Pečinska 31 in Halužan Milan, Ljubljana, Puhova 12, oba vstopila 12. 11. 1991,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-38462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07415 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa INOS, d.o.o., podjetje za inženiring,
svetovanje, zastopanje, trgovino, izvoz in
uvoz, sedež: Levstikova 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12754/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala ter dejavnosti in firme s
temile podatki:
Matična št.: 5503965
Firma: INOS, d.o.o., podjetje za inženiring, svetovanje, zastopanje, trgovino,
izvoz in uvoz, Levstikova 22, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kadunc Dušan, Grosuplje,
Brezje 5, vstopil 10. 6. 1991, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjo dejavnostjo: organiziranje fitnesa.
Dejavnost se v celoti glasi: inženiring –
organizacija in posredovanje za notranjo
opremo vseh vrst poslovnih in stanovanjskih objektov (kompletna oprema ali posamezni deli opreme); vodenje in organiziranje kooperacijske proizvodnje za potrebe
inženiringa; svetovanje in izdelava projektov s področja produktivnosti dela, organizacije tehnologije proizvodnje, ekonomskih
študij in analiz, razvojnih planov in projektov, raziskava tržišča in podobno; zastopanje domačih podjetij; opravljanje komercialnih storitev za doseganje funkcije prometa
blaga in storitev; trgovina na debelo in drobno z: žito in mlevski izdelki, povrtnine, sadje in izdelki, meso, perutnina in mlečni izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in brezalko-

Rg-38502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12844 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
NAKLO, podjetje za organizacijo, vzdrževanje, načrtovanje, posredovanje in
zastopanje, d.o.o., sedež: Notranjska 14,
1370 Logatec, pod vložno št. 1/16727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala, firme ter
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5606047
Firma: NAKLO, podjetje za organizacijo, vzdrževanje, načrtovanje, posredovanje in zastopanje, d.o.o., Logatec
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krajevna skupnost Naklo,
izstop 8. 6. 1994; Vladič Anton, Logatec,
Ul. OF 3 in Urbančič Jože, Logatec, Notranjska 62, oba vstopila 12. 3. 1992, vložila po 712.500 SIT; Trajkovski Nada, Logatec, Pavšičeva ulica 18, vstopila 17. 6. 1994,
vložila 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-38505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/12900 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BOBO – TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o., Moravče, Trg svobode 4, sedež:
Trg svobode 4, 1251 Moravče, pod vložno
št. 1/16194/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5586640
Firma: HRIBAR SERVIS Z.V. & CO.
inženiring, d.n.o., Moravče
Skrajšana firma: HRIBAR SERVIS
Z.V. & CO., d.n.o., Moravče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Hribar Zdravko Valentin,
Moravče, vstopil 5. 3. 1992, Trg svobode 4,
vložil 5.000 SIT; Hribar Karolina in Hribar
Sašo, oba iz Moravč, Trg svobode 4, oba
vstopila 9. 5. 1994, vložila po 2.500 SIT,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zasotpnik Hribar Karolina, imenovana 9. 5.
1994, Moravče, Trg svobode 4, zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisna dne 16. 3. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 261 Proizvodnja stekla in steklenih
izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne
keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje 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; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

SILVERTRADE, trgovina in storitve,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Avčinova 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26021/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5831946
Osnovni kapital: 1,510.489 SIT
Ustanovitelj: Tršan Peter, Kranj, Zevnikova 13, vstopil 11. 4. 1994, vložil
1,510.489 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13060 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa

Rg-38524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13384 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ENGIQVAL, inženiring kvalitete,
d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Ježa št. 52, sedež: Ježa št. 52, 1231 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/21082/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5695112
Firma: E Q, inežniring kvalitete, d.o.o.,
Ježa št. 52, Ljubljana-Črnuče
Skrajšana firma: E Q, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Osnovni kapital: 1,717.000 SIT
Ustanovitelja: Orožim Ernest, vstopil 12.
1. 1993, vložil 1,263.000 SIT in Drame Orožim Vida, oba iz Ljubljane Črnuče, Ježa št.
52, vstopila 14. 6. 1994, vložila 454.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-38525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13400 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa POLIS, posredovanje, zastopanje,
svetovanje, marketing, d.o.o., Vavpotičeva 19, Kamnik, sedež: Vavpotičeva 19,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/02675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov ter osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5327962
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ponikvar Nataša in Ponikvar Vekoslav, oba iz Kamnika, Vavpotičeva
19, vstopila 4. 10. 1989, vložila po 300.000
SIT; Lipovšek Srečko, izstopil 20. 6. 1994;
Lipovšek Rastko, Ljubljana, Cesta na Loko
39, vložil 600.000 SIT; Korošec Lipovšek
Petronila, Domžale, Vodnikova 12, Dob,
vložila 300.000 SIT, oba vstopila 4. 10.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lipovšek Rastko, imenovan 20. 6. 1994,
Ljubljana, Cesta na Loko 39, zastopa družbo brez omejitev; direktor Lipovšek Srečko,
razrešen 20. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
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tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;

73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-38526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13451 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ŠEBENIK, podjetje za predelavo
kovin, livarstvo, strojno mehaniko in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 315,
sedež: Tržaška 315, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14494/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti in osnovnega kapitala ter
skrajšane firme in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5554764
Firma: ŠEBENIK-APITAURUS, družba za predelavo kovin, livarstvo, strojno
mehaniko in trgovino ter raziskovalnorazvojne storitve..., d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 315
Skrajšana firma: ŠEBENIK-APITAURUS, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šebenik Franc, Ljubljana,
Tržaška 315, vstopil 18. 12. 1991, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420
Proizvodnja pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja kleja in želatine; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-

Rg-38528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13481 z dne 7. 3. 1996 pod vložno št.
1/27524/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5860466
Firma: BOMICOR & ŠINKOVEC,
podjetje za mednarodno trgovino in storitve, k.d.
Skrajšana firma: BOMICOR & ŠINKOVEC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Smrtnikova ulica 4
Osnovni kapital: 290.000 SIT
Ustanovitelja: Šinkovec Boris, Ljubljana, Bilečanska 4, vstopil 1. 7. 1994, vložil
140.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem in Užmah Andrej, Ljubljana, Bilečanska 4, vstopil 8. 8. 1995, vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šinkovec Boris, imenovan 1. 7. 1994,
Ljubljana, Bilečanska 4; omejitve: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
gradnja ali rekonstrukcija zgradb, razen
vzdrževalnih del; kapitalska udeležba v drugih družbah; kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta;
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov;
najem kreditov ali dajanje poroštev, če znesek preseže 2 SIT; sprejem ali odpust vodilnih zaposlenih; dodelitev ali odvzem prokure.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
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lačili; 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6522 Drugo kreditno posredništvo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d. n.

Rg-38530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13573 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
INTERFUR, podjetje za špedicijo in trgovino, d.o.o., Kočevje – Gornje Ložine,
sedež: Gornje Ložine 23, 1332 Stara cerkev, pod vložno št. 1/10198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, tipa zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5458510
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Vladimira, razrešena 20. 7. 1994; Zupančič Stanislav, Stara cerkev, Gornje Ložine 23, vstopil 5. 12.
1990, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnica Zupančič Vladimira, Stara cerkev,
Gornje Ložine 23, razrešena 23. 5. 1995 in
ponovno imenovana kot zastopnica, ki zastopa družbo brez omejitev; Zupančič Stanislav, Stara cerkev, Gornje Ložine 23, razrešen in ponovno imenovan 23. 5. 1995 kot
zastopnik, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 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 nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 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, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Matična št.: 5302781
Firma: JANUS, družba za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Emonska 18
Ustanovitelji: Končar Dušan, Ljubljana,
Slomškova 19 in Ušaj Marko, Ljubljana,
Janežičeva 1, oba vstopila 10. 11. 1989,
vložila po 500 SIT; Steiner Janez, Mokronog, Majcnova ul. 12, vstopil 1. 9. 1994,
vložil 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Steiner Janez, imenovan 23. 8. 1994,
Mokronog, Majcnova ul. 12, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13561 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa EUROMIX, specializirano podjetje
za avtomatizacijo transportnih sušilnih in
mešalnih procesov, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Bratov Učakar 16, sedež: Ul. Bratov Učakar 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5445655
Osnovni kapital: 1,583.442 SIT
Ustanovitelj: Mohar Andrej, Ljubljana,
Ul. Bratov Učakar 16, vstopil 11. 9. 1990,
vložil 1,583.442 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Mohar Andrej, razrešen 18. 7. 1994
in kot direktor imenovan 18. 7. 1994, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 16, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-38533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14257 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa JANUS, podjetje za svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Slomškova 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02729/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Rg-38534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14259 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV – GIZ,
Ljubljana, sedež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter zastopnikov in članov sveta s temile podatki:
Matična št.: 5847150
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnica Bajec Ljudmila, razrešena 4. 4.
1995; zastopnica Morela Jana, Ljubljana,
Petkovškovo nabrežje 67, imenovana 6. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Brglez Stanko, Maribor, Lavričeva 14,
imenovan 4. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Bajec Ljudmila,
izstopila 4. 4. 1995 in Brglez Stanko, vstopil 4. 4. 1995.
Rg-38535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14297 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SISCIA, podjetje za proizvodnjo
tekstilnih izdelkov in trgovino, d.o.o., Dunajska 107, Ljubljana, sedež: Dunajska
107, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala ter zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5648068
Firma: SISCIA podjetje za proizvodnjo tekstilnih izdelkov in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SISCIA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: SISCIA, Tvornica odječe
Sisak, d.d., izstop 27. 11. 1995, Martimex,
d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, Zagreb, Maruličev trg 15, vstop 27. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Stojanovič mag. Milan, razrešen 27. 11. 1995;
Brkljačić Ivica, razrešena 9. 2. 1996, direktorica Budinek Mojca, Ljubljana, Glinškova ploščad 19, imenovana 9. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-38539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15030 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IKR, d.o.o., trgovina, zastopanje,
proizvodnja, Zagorje ob Savi, p.o. 83, sedež: Cesta 9. avgusta p.o. 83, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/17014/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5599601
Firma: IKAR TRADE, trgovina in zastavljalnica, d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana firma: IKAR TRADE, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rabuzin Iztok in Rabuzin
Karmen, oba izstopila 26. 10. 1994; Rakib
Slavka, vložila 735.000 SIT in Rakib Jože
Božidar, vložil 765.000 SIT, oba Zagorje
ob Savi, C. 9. avgusta 34, vstopila 26. 10.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rabuzin Iztok, razrešen 26. 10. 1994; Rabuzin
Karmen, razrešena 26. 10. 1994; direktor
Rakib Jože Božidar, Zagorje ob Savi, C. 9.
avgusta 34, imenovan 26. 10. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15812
Dejavnost slaščičarn; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Matična št.: 5669197
Osnovni kapital: 2,380.211,10 SIT
Ustanovitelj: Forte Jože, Trbovlje, Globušak 21, vstopil 30. 11. 1994, vložil
436.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2030
Stavbno mizarstvo; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih 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,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-38541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15777 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
INFI, d.o.o., podjetje za trgovino na drobno in debelo, inženiring, konsulting, marketing, uvoz in izvoz, Trata 15, 1235 Radomlje, sedež: Trata 15, 1235 Radomlje,
pod vložno št. 1/09131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov in pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5434424
Firma: INFI svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INFI, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Proletarska 4
Ustanovitelji: Žargi Irena in Jenko Viktorija, obe izstopili 22. 11. 1994; Landis
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4, vstop 22. 11. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jenko
Viktorija, razrešena 22. 11. 1994; direktor
Šmid Stanko, Ljubljana, Goriška 71, imenovan 22. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15830 z dne 8. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ELECOM, d.o.o., podjetje za marketing,
trgovino in storitve, Kamnik, sedež: Vrhpolje 278, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/11187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5493374
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelj: Lisičič Mirko, Kamnik, Župančičeva 3, vstopil 20. 12. 1990, vložil
1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15903 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa OZZING, d.o.o., podjetje za inženiring in geodezijo, Gimnazijska 15/d, 1420
Trbovlje, sedež: Gimnazijska c. 15d, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/19815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo osnovnega kapitala ter ustanovitelja s temile podatki:

Rg-38547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16440 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa INSTITUT ZA VARILSTVO, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ptujska ulica 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5051398
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zveza društev za varilno
tehniko Slovenije, Ljubljana, Erjavčeva 15,
vstop 9. 1. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
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je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 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;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje.

osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
avtopralnica, servisiranje in izposojevalnica avtomobilov, strojev, orodja, aparatov in
opreme; proizvodnja strojev in naprav, aparatov in raznovrstnih izdelkov; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, vozili in plovili, deli in priborom, mešanim blagom, računalniki, električni aparati, stroji, opremo, itd.; gradbeništvo in oprema poslovnih, stanovanjskih,
turističnih, gostinskih in proizvodnih objektov v tujini; investicijska dela v okviru dejavnosti v tujini; posredovanje in zastopanje tujih firm v prometu blaga in storitev;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih izdelkov in blaga; mednarodno trženje izdelkov
notranje opreme poslovnih, turističnih, gostinskih in proizvodnih objektov in gradbeništvo; špedicija v mednarodnem prometu
blaga; vsi posli, dela in naloge, kot so: dogovarjanje, priprava, sklepanje in podpisovanje pogodb in listin, izvajanje in zastopanje se opravljajo v zunanjetrgovinskem prometu le v okviru registrirane dejavnosti
družbe.

Rg-38551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16725 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa O. K. TRADE, podjetje za zastopanje, svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Bjedičeva 12, sedež: Bjedičeva 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10434/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala ter spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5462827
Firma: O. K. TRADE podjetje za zastopanje, svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva ulica 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kajan Omer, Ljubljana,
Kunaverjeva ulica 12, vstopil 19. 12. 1990,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring

Rg-38549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16653 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa INFOMARK, podjetje za inženiring, trgovino, storitveno dejavnost in posredovanje, d.o.o., Domžale, Rozmanova
9, sedež: Rozmanova 9, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/17700/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala ter spremembo firme, sedeža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5628334
Osnovni kapital: 1,996.000 SIT
Ustanovitelj: Grad Marko, Domžale, Triglavska 9, vstopil 31. 3. 1992, vložil
1,966.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z: gradbeništvo in
oprema poslovnih, stanovanjskih, turističnih gostinskih in proizvodnih objektov v
tujini; investicijska dela v okviru dejavnosti
v tujini.
Dejavnost je odslej: finančne, tehnične
in poslovne storitve; opravljanje menjalniških poslov; organizacija in izvedba sejmov ter javnih dražb; organizacija in inženiring (na področju gradbeništva, strojništva, elektro stroke, opreme, računalništva,
elektronike, informatike itd.), storitve in organizacija seminarjev, tečajev in predavanj
s področja računalništva, informatike, itd.;
upravljanje s stanovanji, poslovnimi prostori in objekti; gostinsko turistična dejavnost;
prevoz oseb in blaga v cestnem prometu,
pomorskem, rečnem in jezerskem prometu;
gradbeništvo in oprema poslovnih, stanovanjskih, turističnih, gostinskih in proizvodnjih objektov; grafična dejavnost in založništvo; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev, posredovanje pri nakupu, prodaji in najemu premičnin in
nepremičnin, komisijska prodaja blaga in
zastavljalnica; obrtne storitve in popravila,

Rg-38550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16721 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TROL, pretok kulturnih dobrin in
uslug, d.o.o., sedež: Dolenjska c. 83, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06328/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala ter spremembo ustanoviteljev, sedeža, dejavnosti in zastopnika
s temile
podatki:
Matična št.: 5406471
Firma: FATAMORGANA, podjetje za
video in avdio produkcijo ter stike z javnostjo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FATAMORGANA,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Borsetova 4
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelji: Jan-Zoran Mojca in Zoran
Marko, oba izstopila 22. 12. 1994; Žbontar
Matjaž, Ljubljana, Koroška ulica 2/b, vstopil 22. 12. 1994, vložil 1,652.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: JanZoran Mojca, razrešena 22. 12. 1994; direktor Žbontar Matjaž, Ljubljana, Koroška ulica 2/b, imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
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in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda.

94/17907 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ROJE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Kurilniška
18, sedež: Kurilniška 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12972/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme ter uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5504465
Firma: ROJE Skok in ostali, trgovina
in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROJE Skok in ostali,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Skok Aleksander, vložil
7.000 SIT, Skok Jože, vložil 1.000 SIT, oba
iz Domžal, Jarčeva 12, vstopila 1. 8. 1991,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5551 Storitve
menz; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom.

94/09535 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa DANEL, d.o.o., trgovina, zastopstva,
proizvodnja, Vnanje Gorice, Pod Supotom 4, 1357 Notranje Gorice, sedež: Pod
Supotom 4, Vnanje Gorice, 1357 Notranje Gorice, pod vložno št. 1/21128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala ter spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5717698
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rihar Gabrijel Janez, vložil 1,250.000 SIT; Rihar Jernej, vložil
249.500 SIT, oba iz Notranjih Goric, Pod
Supotom 4, Vnanje Gorice, vstopila 10. 1.
1993, odgovornost: ne odgovarjata, Rihar
Darinka Nevena Marija in Rihar Gregor Anže, izstopila 26. 5. 1994.

Rg-38553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16774 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
PRO DATA, računalništvo, finance, informatika in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Malejeva 8, sedež: Malejeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala
ter spremembo ustanoviteljev, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5633745
Firma: ODTIS, d.o.o., Podjetje za grafične storitve Ljubljana
Skrajšana firma: ODTIS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Zabretova 10/d
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Klemenčič Tramšak Marjeta, Lužar Darka, obe izstopili 12. 12. 1994,
Skarza Andrej, Ljubljana, Gorazdova 1,
vstopil 12. 12. 1994, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Klemenčič Tramšak Marjeta in Lužar Darka,
obe razrešeni 12. 12. 1994, direktor Skarza
Andrej, Ljubljana, Gorazdova 1, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovnaje; 7440 Ekonomska propaganda.
Rg-38560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17418 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa DELO Grafična dodelava, grafična
dejavnost, d.o.o., sedež: Dunajska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ter uskladitev dejavnosti in spremembo sedeža ter spremembo sedeža ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5459893
Sedež: Ljubljana, Likozarjeva ulica 1
Ustnaovitelj: DELO Tiskarna, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Likozarjeva ulica 1,
vstop 1. 2. 1991, vložek 60.260.497 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve.

Rg-38564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17932 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KATIN, podjetje za računalništvo in birotehniko, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg
Oktobrske revolucije 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo firme, sedeža, dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5449227
Firma: KATIN, d.o.o., Podjetje za storitve in trgovino, Ljubljana, Brodarjev
trg 7
Skrajšana firma: KATIN, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 7
Osnovni kapital: 2,077.511,76 SIT
Ustanovitelj: Ševerkar Jani, Ljubljana,
Brodarjev trg 7, vstopil 7. 1. 1991, vložil
2,077.511,76 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1993: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6521
Finančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-38562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

Rg-38577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-38579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11921 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GP BOGRAD, podjetje za trgovino
in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stegne 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, zastopnika, osnovnega kapitala, firme in vpis skrajšane
firme s temile podatki:
Matična št.: 5673321
Firma: GP BOGRAD podjetje za trgovino in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 136
Skrajšana firma: GP BOGRAD, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 136
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Šaban Kadrieski, Struga,
Borovac, vstopil 2. 11. 1992, vložil
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šaban
Kadrieski, razrešen 26. 5. 1994, direktor Šabić Emira, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev
106 F, imenovana 26. 5. 1994, zastopa in
predstavlja družbo doma in v tujini, neomejeno do 50.000 SIT. Za sklepanje poslov
nad tem zneskom mora pridobiti direktor
soglasje družbenika.
Rg-38581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02746 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ADENA MARKETNIG, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, marketing,
založništvo in svetovanje, d.o.o., sedež:
Martinčeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in pripojitev podjetja
KONCEPT, d.o.o., Ljubljana, spremembo
dejavnosti ter osnovnega kapitala ter firme
s temile podatki:
Matična št.: 5340292
Firma: ADENA MARKETING trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ADENA MARKETING, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Papež Tomaž, Ljubljana,
Martinčeva 5, vstopil 26. 12. 1989, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5606845
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fekonja Edvard, Ljubljana, Tržaška 47, vstopil 20. 3. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 453 Inštalacije pri gradnjah; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 7470 Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne higiene.

me, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala
ter spremembo družbenikov, zastopnika in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5454310
Firma: CUILLEREE Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: CUILLEREE, d.o.o.,
Domžale
Sedež: Domžale, Ljubljanska 87
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Roksandič Ivan, izstopil
22. 12. 1994, Žugman Tičak Željka, Domžale, Ljubljanska 87, vstopila 22. 12. 1994,
vložila 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Roksandič Ivan, razrešen 22. 12. 1994, direktorica Žugman Tičak Željka in direktor Žugman Jani, oba Domžale, Ljubljanska 87, oba
imenovana 22. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17938 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
H2O, d.o.o., podjetje za montažo in vzdrževanje gradbenih instalacij, sedež: Tržaška c. 47, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-38584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17943 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ICER, center za raziskovanje in svetovanje v družboslovju in izobraževanju,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v zavod, uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5623359
Firma: ICER center za raziskovanje in
svetovanje v družboslovju in izobraževanju, Ljubljana, Mestni trg 17
Skrajšana firma: ICER, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelj: Šetinc Marjan, Ljubljana,
Mestni trg 17, vstopil 21. 2. 1992, vložil
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-38585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17946 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
R.S.P., avtoservis, trgovina, gostinstvo,
turizem, d.o.o., Videm, Dobrepolje 57, sedež: Dobrepolje 57, 1312 Videm Dobrepolje, pod vložno št. 1/10520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-

Rg-38588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17974 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa JERAJ A, d.o.o., podjetje za kmetijsko pridelavo in trgovino, Lesno Brdo,
sedež: Lesno Brdo 32a, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/24684/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v d.n.o. ter
spremembo firme, ustanovitelja, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5821142
Firma: JERAJ A IN S podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.n.o., Lesno Brdo
Skrajšana firma: JERAJ A IN S, d.n.o.,
Lesno Brdo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelj: Jeraj Stanko, vstopil 5. 7.
1993 in Jeraj Alenka, oba iz Vrhnike, Lesno
Brdo 32a, vstopil 30. 12. 1994, vložila po
60.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in karton; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

moženjem in Poglajen Marija, Litija, Maistrova c. 16, vstopila 28. 12. 1994, vložila
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na 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; 5247 Trgovna na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7230 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8520 Veterinarstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-38591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17998 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SONIS, trgovsko, proizvodno storitveno
podjetje, import-eksport, d.o.o., Levstikova 4, Litija, sedež: Levstikova 4, 1270
Litija, pod vložno št. 1/19173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d. in spremembo firme, osnovnega kapitala ter ustanovitelja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5651867
Firma: SONIS Širok proizvodno in storitveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: SONIS Širok, k.d., Litija
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Širok Tone, Litija, Grbinska 16, vstopil 25. 2. 1992, vložil 8.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-

Rg-38593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18009 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KARAT, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in inženiring, Rakek,
sedež: Jožeta Krajca 17, 1381 Rakek, pod
vložno št. 1/15213/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbenikov, firme, sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5578710
Firma: KARAT podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KARAT, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Melikova 17
Osnovni kapital: 1,507.999,80 SIT
Ustanovitelji: Rihar Aleš, Kopitar Tomaž, Rihar Marko, vsi izstopili 22. 12. 1994,
Bajt Andrejka Iris, Ljubljana, Melikova 17,
vstopila 22. 12. 1994, vložila 1,507.999,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Bajt Andrejka Iris, Ljubljana, Melikova 17, imenovana 22. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, direktor Rihar Aleš,
zastopnik Kopitar Tomaž, oba razrešena 22.
12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z

Rg-38594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18012 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PERSPEKTIVA, inženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Domžale, sedež: Markova 9, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/11414/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. in spremembo zastopnikov,
sedeža ter uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5483760
Firma: PERSPEKTIVA OBLAK, inženiring, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PERSPEKTIVA OBLAK, d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Domžale, Bernikova 9
Ustanovitelja: Oblak Darinka, Cerknica,
Kremenca 10, Oblak Alja, Domžale, Bernikova 9, obe vstopili 27. 1. 1991, vložili po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Oblak Darinka, razrešena in kot družbenica imenovana 29. 12. 1994, Cerknica,
Kremenca 10, zastopa družbo brez omejitev, družbenica Oblak Alja, Domžale, Bernikova 9, imenovana 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
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nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine.

Rg-38598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18036 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LAMA, d.o.o., sedež: Ljubljanska
108, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/04523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5894115
Firma: LAMA storitve in posredovanje, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: LAMA, d.o.o., Domžale
Sedež: Domžale, Ljubljanska 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Maroša Ludvik, Domžale,
Ljubljanska 108, vstopil 26. 12. 1989, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Maroša Ludvik, razrešen 16. 2. 1996,
direktorica Maroša Sabina, Domžale, Ljubljanska 108, imenovana 16. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

oba imenovana 22. 11. 1994, zastopata družbo brez omejitev, direktorica Stare Alenka,
razrešena 22. 11. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52497 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno 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;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140

Rg-38597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18029 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SINGATEX, uvozno-izvozno, trgovsko in svetovalno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Detelova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskladitev dejavnosti ter spremembo sedeža, ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5444705
Firma: KOVAČEC & Co., d.n.o., trgovsko podjetje Ljubljana, Dolenjska c.
437
Skrajšana firma: KOVAČEC & Co.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 437
Ustanovitelji: Pekle Smilja, izstopila
12. 1. 1995, Kovačec Franc in Kovačec Tanja, oba iz Ljubljane, Dolenjska c. 437, vstopila 12. 1. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Pekle Smilja, razrešena 12. 1.
1995, direktor Kovačec Franc, direktorica
Kovačec Tanja, Ljubljana, Dolenjska c. 437,
oba imenovana 12. 1. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo 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; 517
Druga trgovina na debelo; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-38601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18046 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CENT, podjetje za nabavo in prodajo blaga na veliko in malo, d.o.o., Pot v
Zeleni gaj 25, Ljubljana, sedež: Pot v Zeleni gaj 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08176/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, preoblikovanje v d.n.o. ter spremembo dejavnosti,
ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5394210
Firma: FV SPORT, JAVORŠEK &
ČRNE zastopništvo, trgovina in servis,
d.n.o.
Skrajšana firma: FV SPORT, JAVORŠEK & ČERNE, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ig, Brest 52
Ustanovitelji: Majce Marko, Majce Dragica, Stare Milan, Stare Alenka, vsi izstopili
22. 11. 1994, Černe Mitja, Ljubljana, Papirniški trg 8, Javoršek Artur, Ig, Brest 52, oba
vstopila 22. 11. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Černe Mitja, Ljubljana, Papirniški trg
8, zastopnik Javoršek Artur, Ig, Brest 52,
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Izposojanje izdelkov široke porabe; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

metnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 710 Poslovanje z nepremičninami 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; 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 svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 243 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz platičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268 Proizvodnja
brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 271 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 272
Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 274 Proizvodnja
plemenitih in neželeznih kovin; 275 Livarstvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-

Rg-38602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18050 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
SPORTING, zasebno podjetje za organizacijske storitve, marketing, reklamo in
gospodarske dejavnosti, d.o.o., Nade Ovčakove 21 b, Ljubljana, sedež: Ulica Nade
Ovčakove 21b, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04355/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti ter
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5334128
Firma: SPORTING storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Jakopič Matjaž, Ljubljana, Ul. Nade Ovčakove 21, vstopil 13. 12.
1989, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Kancija Franc in Bajec Darko, oba izstopila 28. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bajec Darko, razrešen 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 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; 518 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost drugih pro-

Rg-38603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18060 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa K-PEHTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Prešernova c. 55, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/11701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega s temile podatki:
Matična št.: 5516552
Osnovni kapital: 1,526.600 SIT
Ustanovitelj: Novak Majda, Grosuplje,
Prešernova cesta 55, vstopila 5. 2. 1991,
vložila 1,526.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18097 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa VIRMA, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Vir, Šaranovičeva 33,
Domžale, sedež: Šaranovičeva 33, Vir
1230 Domžale, pod vložno št. 1/18133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5612365
Osnovni kapital: 1,567.900 SIT
Ustanovitelj: Mahkota Brane, Domžale,
Šaranovičeva 33, vstopil 25. 3. 1992, vložil
1,567.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18108 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PNS, podjetje za prevoz nevarnih
snovi, d.o.o., Trg Franca Kozarja 16/b,
Hrastnik, sedež: Trg Franca Kozarja
16/b, 1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/23726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5803667
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Draksler Branko, Hrastnik,
Trg Franca Kozarja 16/b, vstopil 6. 4. 1993,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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mene; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenej; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 335 Proizvodnja ur; 341 Proizvodnja motornih vozil; 342 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic,
polprikolic; 343 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 352 Proizvodnja železniških in drugih
tirnih vozil; 354 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide; 355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 401 Proizvodnja in distribucija elektrike; 403 Oskrba s paro in toplo vodo; 410
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-

liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 630
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skaldiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 642
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 900 Storitve javne higiene; 911 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj; 912 Dejavnost
sindikatov; 913 Dejavnost drugih organizacij; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 931 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

pitala ter spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5590531
Firma: SPECTRA International, podjetje za trgovino, zastopstva in storitve,
d.o.o., 1000 Ljubljana
Sedež: Mengeš, Špuha 7, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kandus Andrej, Ljubljana, V Murglah 81, vložil 825.000 SIT; Kandus Bernarda, Ljubljana, V Murglah 81, vložila 450.000 SIT; Sicherl Igor, Ljubljana,
Brajnikova 19, vložil 225.000 SIT, vsi vstopili 28. 10. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiskovalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Taksi; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-38612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18116 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SPECTRA International, podjetje za trgovino, zastopstva in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Podmilščakova 25, sedež: Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15197/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega ka-

Rg-38614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18126 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
TAMACOM, podjetje za svetovanje, inženiring, zastopanje, trženje in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Mlakarjeva 6a, Trzin
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/03478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo
firme ter uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5329744
Firma: TAMACOM, Franc Kunšič in
ostali, d.n.o., podjetje za svetovanje, inženiring, zastopanje, trženje in proizvodnjo
Skrajšana firma: TAMACOM, Franc
Kunšič in ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Kunšič Franc, Mengeš,
Mlakarjeva 6a, Trzin in Lah Gregor Milan,
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Ljubljana, Žaucarjeva 14, vstopila 10. 12.
1989, oba vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiskovalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.

1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelkov iz
perutninskega mesa; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motovozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
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, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-

manje in predvajanje zvoka in slike; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje holding družb; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-

Rg-38615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18139 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ARTOS, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana, Kolajbova 14, sedež: Kolajbova 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16517/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5593492
Osnovni kapital: 1,655.082 SIT
Ustanovitelja: Novak Peter, Ljubljana,
Kolajbova 14 in Mahovlič Miroslav, Vrhnika, Lošca 10, oba vstopila 27. 2. 1992, vložila po 827.541 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 1310
Pridobivanje železove rude; 1411 Pridobivanje kamin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za
kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamin, d.n.;
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sti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

tala, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih dejavnostih, dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5855225
Firma: DESIGN TRIGA ekonomska
propaganda, reklama in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Stražarjeva 33
Skrajšana firma: DESIGN TRIGA,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Stražarjeva 33
Osnovni kapital: 1,597.335 SIT
Ustanovitelj: Meglen Tomaž, izstopil 27.
12. 1994; Cimerman Marjan, Ljubljana,
Stražarjeva 33, vstopil 27. 12. 1994, vložil
1,597.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Meglen Tomaž, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Cimerman Marjan, Ljubljana, Stražarjeva 33, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Cestni tovorni promet;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18801 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ii2001, informacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana-Črnuče; Brnčičeva 5, sedež: Brnčičeva 5, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/13201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5522404
Firma: ii2001 informacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Benčina Jože, Kočevje,
Kajuhovo naselje 6, vložil 748.500 SIT; Južnič Renato, Kočevje, Roška 53, vložil
748.500 SIT in Cimbola Dušan, Ljubljana,
Sketova 3, vložil 3.000 SIT, vsi vstopili 19.
6. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje.
Rg-38975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17579, z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa CHROMOS – barve in laki, družba
za proizvodnjo barv in lakov, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 20, sedež: Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22870/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti ter spremembo naziva
družbenika s temile podatki:

Rg-38616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18144 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
REX, d.o.o., podjetje za promet intelektualnih storitev, Ljubljana, sedež: Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02464/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5300061
Firma: REX, založništvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: REX, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log
88
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gabrijelčič Uroš, Komen,
Kregolišče 12, Gorjan Matija, Izola, Proletarskih brigad 20, oba vstopila 30. 3. 1992,
vložila po 375.000 SIT, Oberč Dušan, Ljubljana, Kantetova 70, Gorjup Ivan, Ljubljana, Koseskega 24, Dernulc Aleksander, Grosuplje, Ponova vas 102, vsi vstopili 29. 12.
1994, vložili po 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Oberč Dušan, Ljubljana, Kantetova
70, imenovan 29. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev, kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 221
Založništvo; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 926 Športna dejavnost; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev.
Rg-38619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18154 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MEGY, podjetje za poslovne in tehnične storitve, d.o.o., Ljubljana, Stražarjeva 31, sedež: Stražarjeva 31, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, osnovnega kapi-

Rg-38622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18168 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa UROLOŠKA POSVETOVALNICA,
razvoj, svetovanje in zastopanje na področju urologije za otroke in odrasle,
d.o.o., Ljubljana, Topniška 60, sedež:
Topniška 60, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17454/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5700159
Firma: TRŠINAR & Co., Urološka posvetovalnica, razvoj, svetovanje in zastopanje na področju urologije za otroke in
odrasle, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TRŠINAR & CO.
UROLOŠKA POSVETOVALNICA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Tršinar Bojan in Tršinar
Irena, oba iz Ljubljane, Bratovševa ploščad
14, oba vstopila 6. 3. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Matična št.: 5752604
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Chromos – boje i lakovi,
dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova, Zagreb, Hrvaška, Radnička cesta 43,
vstop 23. 10. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. 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 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno

s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-38976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04152 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SŽ - Centralne delavnice Ljubljana,
d.o.o., sedež: Zaloška c. 217, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5865824
Člani nadzornega sveta: Mahkovic
Franc, Zagoršek Ivan, Dušan Boris, vsi vstopili 9. 5. 1995.
Rg-38979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19164 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TREKING-ŠPORT, šport in športna oprema, d.o.o., Jeranova 11a, Ljubljana, sedež: Jeranova 11a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09899/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5444764
Firma: TREKING-ŠPORT, šport in
športna oprema, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Krekov trg 7
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Pintar Gregor, Ljubljana,
Gosposvetska 1, vstopil 8. 7. 1991, vložil
751.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pintar Miha, Ljubljana, Gosposvetska 1,
vstopil 19. 12. 1994, vložil 751.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Počkar Bojan,
Stritih Jernej, Stulle Giorgio, Gardossi Claudio, Di Matteo Antonela, vsi izstopili 19.
12. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Počkar Bojan, zastopnik Stulle Giorgio, zastopnik Pintar Gregor, vsi razrešeni
19. 12. 1994, direktor Pintar Gregor, Ljub-
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ljana, Gosposvetska 1, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, zastopnik Pintar Miha, Ljubljana, Gosposvetska 1,
imenovan 19. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5273 Druga
popravila, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 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; 92623 Druge športne dejavnosti.

Matična št.: 5410533
Firma: PAMOG BB, proizvodnja aluminijastih montažnih odrov, d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: PAMOG BB, d.o.o.,
Trbovlje
Sedež: Trbovlje, Pod gozdom 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gjerek Samo, Trbovlje,
Novi dom 33, Močilar Franci, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 26 in Vresk Tomaž, Ljubljana, Trg revolucije 18, vsi izstopili 15. 12.
1994, Lenart Branko, Trbovlje, Vreskovo
31, vstopil 27. 5. 1990, vložil 708.000 SIT;
Vene Bojan, Trbovlje, Keršičev hrib 14,
vstopil 15. 12. 1994, vložil 792.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Gjerek Samo, zastopnik Močilar
Franci in direktor Vresk Tomaž, vsi razrešeni 15. 12. 1994, direktor Vene Bojan, Trbovlje, Keršičev hrib 14, imenovan 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile.

tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5873860
Osnovni kapital: 1,625.080 SIT
Ustanovitelji: Travnik Anton, Ljubljana,
Lahova pot 24, vložil 1,585.080 SIT; Travnik Andrej, Ljubljana, Lahova pot 24, vložil
40.000 SIT, oba vstopila 5. 2. 1994, odgovornost: ne odgovarjata; Travnik Marija, izstopila 27. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Travnik Anton, razrešen 27. 12. 1994,
direktor Travnik Andrej, Ljubljana, Lahova
pot 24, imenovan 2. 9. 1993, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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 stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. 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 vrtni-

Rg-38980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19200 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BREMAS, trgovina, posredovanje,
prevozi in gostinstvo in turizem, uvozizvoz, d.o.o., sedež: Županje njive 31b,
1242 Stahovica, pod vložno št. 1/24059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5822530
Osnovni kapital: 1,501.180 SIT
Ustanovitelj: Breznik Sonja, Stahovica,
Županje njive 31b, vstopila 26. 6. 1993,
vložila 1,501.180 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19142 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PRIX, trgovina in storitve, d.o.o., s
t.d., sedež: Gornji trg 44, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Sedež: Ljubljana, Pot k ribniku 24.
Rg-38983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17729 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GLEMOV, računalniški inženiring,
d.o.o., sedež: Novi dom 33, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/08118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Rg-38988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17378 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TRAVNIK, Družba za gostinstvo,
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova 232, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22438/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladi-

Št. 15 – 20. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1101

nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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 izdelki; 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 z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 kruhom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-

niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55302
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9263 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9393 Druge
storitve za nego telesa.

2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4540 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5120 Trgovina na debelo z opr. 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 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

Rg-38989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12668 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PIPKO, Interesno izobraževanje,
d.o.o., Tržaška 392, Brezovica pri Ljubljani, sedež: Tržaška 392, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/19849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, tip zastopnika
in uskladitev dejavnosti ter osnovnega kapitala in preoblikovanje iz d.o.o. v komanditno družbo s temile podatki:
Matična št.: 5673046
Firma: MIKUŽ in drugi, interesno izobraževanje, k.d.
Skrajšana firma: MIKUŽ in drugi, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 101.000 SIT
Ustanovitelja: Mikuž Polona, Ljubljana,
Rožna dolina cesta XI/32, vstopila 17. 9.
1992, vložila 100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Recelj Andrej, Ljubljana, Zaloška cesta 7, vstopil 21.
2. 1996, vložil 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Mikuž Polona, Ljubljana, Rožna
dolina cesta XI/32, razrešena 21. 2. 1996 in
imenovana kot družbenica 21. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Recelj Andrej, Ljubljana, Zaloška cesta 7, razrešen in imenovan kot prokurist 21. 2. 1996;
zastopnik Mikuž Ivan, Brezovica pri Ljubljani, Tržaška cesta 392, razrešen zastopništva 21. 2. 1996 in imenovan kot prokurist
21. 2. 1996; zastopnica Recelj Marija, Ljubljana, Tržaška cesta 27, razrešena zastopništva 21. 2. 1996 in imenovana kot prokuristka 21. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
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no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52460 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5270 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-

niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73012 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7019 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-38990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06020 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATOR-DOLOMITI, d.d., trgovinsko podjetje Ljubljana, sedež: Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, dejavnosti ter vpis članov nadzornega sveta in
lastninsko preoblikovanje s temile podatki:
Matična št.: 5008620
Osnovni kapital: 1,349.630.000 SIT
Ustanovitelji: Mercator-Rožnik, Mercator-Dolomiti, oba izstopila 5. 12. 1995, Poslovni sistem Mercator, Ljubljana, Dunajska 107, vstopil 13. 12. 1989, vložil
1,349.630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Anžlovar Dušan, razrešen 14. 6.
1995 in direktor Anžlovar Dušan, Grosuplje, Pri mostu 7, imenovan 14. 6. 1995. Direktor družbe mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:
1. pridobitev, odtujitev in obremenitev
nepremičnin; 2. ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini; 3. investicije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev,
ki v poslovnem letu presegajo zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; 4. nakup ali prodaja
patentov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; 5 nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dologoročno
lastništvo in njihovo prodajo; 6. vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.
Člani nadzornega sveta: Prvinšek Franc,
Kladošek Roman, Kovačič Anica, vsi vstopili 14. 6. 1995.
Dejavnost vpisana 11. 3. 1996: 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-

Rg-38991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19329 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
DU-MA-RA, Trgovina na debelo, d.o.o.,
Radomlje, sedež: Pelechova 11, 1235 Radomlje, pod vložno št. 1/15291/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5879663
Osnovni kapital: 9,953.210 SIT
Ustanovitelj: Dujmič Marinko, Domžale, Ljubljanska c. 80/a, vstopil 13. 1. 1992,
vložil 9,953.210 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2970 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začibami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5171 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalanah;
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi 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
izdelki; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5260 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5628822
Firma: RIMEX, papirna galanterija,
komercialne storitve ter notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Mengeš, Steletova 5
Sedež: Mengeš, Steletova 5
Osnovni kapital: 1,555.646 SIT
Ustanovitelja: Rženičnik Janez, izstopil
23. 12. 1994; Rženičnik Andreja, vstopila
23. 12. 1994, vložila 1,555.646 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rženičnik Janez, razrešen 23. 12. 1994;
direktorica Rženičnik Andreja, Mengeš, Steletova 5, imenovana 23. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Rg-38992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17677 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
RIMEX, papirna galanterija, komercialne storitve ter notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Mengeš, sedež: Kamniška 63,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/16839/00
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5228 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 71404 Raziskovanje in

eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 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 svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 749 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-38993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19254 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
PLEZO, Podjetje za proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno, storitve, inženiring in svetovanje, d.o.o., sedež: Streliška
24, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05607/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5342783
Firma: PLEZO, Trgovina na drobno in
debelo, export-import, rezervni deli za belo tehniko, d.o.o., Streliška 24, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Zvonko, Ljubljana,
Tabor 7, vstopil 26. 2. 1990, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka; 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 nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 601 Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski

Rg-38996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19098 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SIGMA STIK, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 2, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5674352
Osnovni kapital: 1,620.848 SIT
Ustanovitelj: Šefran Branko, Dragomer,
Na grivi 34, vstopil 1. 9. 1992, vložil
1,620.848 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2210 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana 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 debelo z
oblačili in obutvijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
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5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 8042 Drugo izobraževanje; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine.

Rg-38998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17460 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ADAMGRAD, Podjetje za gradbeništvo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 134, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20459/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5697336
Sedež: Ljubljana, Celovška 136
Osnovni kapital: 2,154.000 SIT
Ustanovitelji: Salifosko Adem, Republika Makedonija, Makedonski Brod, Preglovo, vstopil 7. 10. 1992, vložil 2,154.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Salifoski
Nedžat, Ademovski Mustafa, Peterlin Franc,
vsi izstopili 9. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Marin Leopold, Ljubljana, Dražgoška
47, imenovan 9. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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

Rg-38999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19047 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
I’MA, informacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Puharjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5428599
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čučnik Majcen Nada, Ljubljana, Puharjeva 3, vstopila 7. 11. 1990, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2215 Drugo založništvo; 5029 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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;

Rg-39002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05605 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ABB, Marketing (Eastern Europe) Ltd.,
Zürich, Podružnica Ljubljana, sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5908833
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Rg-39003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17687 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
vpisa ANDRO SERVIS, servis in trgovina
transportnih delovnih strojev, d.o.o.,
Ljubljana, Kališnikov trg 9, sedež: Kališnikov trg 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5367999
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Avbelj Andrej, Ljubljana,
Kališnikov trg 9, vstopil 25. 12. 1989, vložil
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-39006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17540 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
DOMAG, Trgovsko in montažno podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež: Ulica OF 8, Trzin, 1234 Mengeš, Trzin, pod vložno št.
1/06834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5370485
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinar Franc, LjubljanaŠmartno, Kajakaška cesta 105, vstopil 30.
4. 1990, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Tr-
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govina na debelo z izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.

ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7309 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-39008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19028 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
B-PROJEKT, Proizvodnja, razvoj in uvajanje elektronskih izdelkov, d.o.o., sedež:
Bizjakova 1 B, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11250/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5571570
Firma: B-PROJEKT, Proizvodnja, razvoj in uvajanje elektronskih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, Bizjakova 1B
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ložar Bernarda, Ložar
Boštjan, oba iz Ljubljane, Bizjakova 1B,
vstopila 1. 12. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ložar Boštjan, Ljubljana, Bizjakova 1 B, imenovan 23. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 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 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-

Rg-39010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17457 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KONISA, Podjetje za avtomatizacijo procesov in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5302323
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Martin, Brezovica
pri Ljubljani, Pot terencev 6, vložil 870.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Razmovski Aleksander, Ljubljana, Bežigrad 16, oba
vstopila 16. 11. 1989, vložil 630.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Razmovski Aleksander, Ljubljana,
Bežigrad 16, imenovan 15. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja; zastopnica Tribušon-Nosan Irena,
razrešena 15. 11. 1994.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s

Rg-39012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19040 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
VI-BO, organizacija in logistika v mednarodnem transportu, d.o.o., Ljubljana,
Gerbičeva 101, sedež: Gerbičeva 101,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07189/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev ter osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5376050
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Bojan, Ljubljana,
Hudourniška pot 35, vstopil 23. 9. 1994,
vložil 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; MA-YDI, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Gerbičeva 101, vstop 27. 12. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-39015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19343 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ANONA, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Topilniška 16, Litija, sedež: Topilniška 16, 1270 Litija, pod vložno št. 1/22986/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo skrajšane firme, osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5843529
Skrajšana firma: ANONA, d.o.o., Litija
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Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Penčur Andrejka, Litija,
Topilniška 16, vstopila 21. 2. 1994, vložila
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 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 materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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 široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo

obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6331 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010
Poslovanje
z
lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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 široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.

Rg-39016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02286 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
TRICOP PALMA, Turizem, prevozi,
Rent a Car, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska 234a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05876/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža ter razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5350263
Firma: NERED, Turizem, prevozi, rent
a car, d.o.o., Ljubljana,
Skrajšana firma: NERED, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Majorja Lavriča 12
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-

Rg-39019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00490 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ANALYSIS LTD, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 367,
1231 Ljubljana Črnuče, pod vložno št.
1/13991/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti ter spremembo
priimka družbenice ter zastopnice s temile
podatki:
Matična št.: 5543177
Firma: ANALYSIS LTD, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Ustanovitelj: Vončina Alenka, Ljubljana, Povšetova 104d, vstopila 18. 11. 1991,
vložila 758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vončina Alenka, Ljubljana, Povšetova 104d, imenovana 18. 11. 1991, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 341 Proizvodnja motornih
vozil; 342 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 352 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 353
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Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 354
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil
za invalide; 355 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 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; 601 Železniški promet; 602
Drug kopenski promet; 603 Cevovodni
transport; 611 Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 621 Zračni
promet na rednih linijah; 622 Izredni zračni
promet; 6631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami 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 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje

stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

zervnimi 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 motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51120 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5120 Trgovina na debelo
z opr. 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; 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, 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 izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi 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

Rg-39020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00527 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ROYAL VACUUM PACK, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in servis v pakirni in vakuumski tehnologiji, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jana Husa 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25432/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti ter zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5842174
Firma: ROYAL VACUUM PACK,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in servis v pakirni in vakuumski tehnologiji,
d.o.o.
Skrajšana firma: ROYAL VACUUM
PACK, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Vojkova ulica 58
Ustanovitelja: Code, d.o.o., Ljubljana, izstopil 14. 12. 1995; Sabatti Mario, Trieste,
Pendice dello Scoglieto n. 9, vstopil 5. 4.
1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik Sabatti Mario, Trieste, Pendice dello
Scoglieto n. 9, razrešen in imenovan kot
direktor 15. 1. 1996, družbo zastopa brez
omejitev; direktor Štrus Dimitrij, razrešen
15. 1. 1996, prokurist Pletikos Bruno, Slovenske Konjice, Pod gradom 5/a, imenovan
15. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
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debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 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 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih 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 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 drugi specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 713 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

vložno št. 1/20906/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala,
pooblastil zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5701333
Sedež: Ljubljana, Vojkova 17
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelji: Grabner Zoran, Malgajeva 14, vstopil 15. 10. 1992, vložil 1,518.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Alešević
Mehmed, Mulavdić Ibrahim, Ademovič Rusmid, Suljkanović Fadil, Markovič Voislav,
Tubić Fikret, Ibrakić Osman, Gazibegović
Zijad, Gazibegović Salih, Bikić Hasib, Osmanović Mihret, Dedić Bego, Karić Refik,
Mešić Hasib, Ljubijankić Izet, vsi izstopili
28. 3. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Grabner Zoran, Celje, Malgajeva 14, razrešen 28. 3. 1994; direktor Grabner Zoran,
Celje, Malgajeva 14, imenovan 28. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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 objektov; 4531 Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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 brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

Rg-39022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05946 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AMFION, podjetje za arhitekturno
oblikovanje in trženje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gornji trg 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme ter sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5307198
Firma: AMFION, podjetje za arhitekturno oblikovanje in trženje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenska ulica 28
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 215 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5145
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Rg-39023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02616 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GRASAN, gradbeno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Topniška 33, 1000 Ljubljana, pod
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naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

salo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5622697
Osnovni kapital: 1,683.100 SIT
Ustanovitelji: Viršček Andrej, Viršček
Olga ter Viršček Dejan, vsi iz Ljubljane,
Padlih borcev 5, vstopili 30. 3. 1992, vložili
po 561.033,33 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Viršček Andrej, razrešen 30. 11. 1994
ter direktor Viršček Dejan, Ljubljana, Padlih borcev 5, imenovan 30. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 511 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost papirnic; 6311
Prekladanje.

Dejavnost vpisana 28. 2. 1996: 151 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-39024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00626 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PIXEL, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Medvedova 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5429994
Sedež: Ljubljana, Štefanova 12
Ustanovitelji: Bizjak Matej, izstopil 5. 2.
1996; Vehovar Metka, Medvode, Zbilje 50a,
in Vadnov Miroslav, Kranj, C. Kokrškega
odreda 1, oba vstopila 5. 2. 1996, vložila po
760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor Bizjak Matej, razrešen 5. 2. 1996, direktorica Vehovar Metka, Medvode, Zbilje 50a,
imenovana 5. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Vadnov Miroslav,
Kranj, C. Kokrškega odreda 1, imenovan 5.
2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost vpisana 28. 2. 1996: 221 Založništvo; 2215 Drugo založništvo; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 454 Zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov.
Rg-39025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15748 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VIRPAPIR, reciklaža papirja in trgovanje s papirnimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Padlih borcev 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17593/00 vpi-

Rg-39029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00378 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MESO KAMNIK, Mesna industrija, d.d., sedež: Usnjarska 1, 1240 Kamnik, pod vložno št. 1/01792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5014026
Osnovni kapital: 140,170.000 SIT
Ustanovitelji: Meso Kamnik p.o., izstopil 10. 4. 1995; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
21,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, vložek
25,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega odkupa, vložek
23,630.00 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
zasebna lastnina, vsi vstopili 10. 4. 1995,
vložek 69,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-39028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00419 z dne 28. 2. 1996 pod št. vložka
1/27492/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5932378
Firma: GRUNDIG SLOVENIJA, Audiovizuelna tehnika, telekomunikacija,
elektronika, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRUNDIG SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grundig Austria Gesellschaft m.b.H., Dunaj, Republika Avstrija,
Breitenfurter Strasse 43, vstop 19. 12. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi pooblaščeni za zastopanje: direktor Dagmar Angela Pfeiffer, Dunaj, Avstrija, Maargasse 20/Binagasse 2373, zastopa
družbo brez omejitev in prokurist Kristan
Marjan, Ljubljana, Smrtnikova ulica 4, oba
imenovana 19. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati.
Rg-39030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13449 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GRAFLINEA, Podjetje za marketing in zastopnje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gotska 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15425/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme ter sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5571413
Firma: GRAFLINEA, Marketing in zastopanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: GRAFLINEA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Ugrina Vinko, Ljubljana,
Livarska 14 in Ugrina Urška, Ljubljana,
Gotska 13, oba vstopila 11. 2. 1992, vložila
po 785.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 4510
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 objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5153 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,
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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-

Rg-39031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19217 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EQUINUTRI, Podjetje za proizvodnjo, prodajo in svetovanje hrane za konje, d.o.o., Radomlje, sedež: Rudnik 1,
1235 Radomlje, pod vložno št. 1/12034/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5486998
Osnovni kapital: 1,758.000 SIT
Ustanovitelja: Krušič-Kaplja Ana, Radomlje, Rudnik 1, vstopila 7. 2. 1991, vložila 1,758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krušič Luka, izstopil 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8520 Veterinarstvo.
Rg-39034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00496 z dne 22. 2. 1996 pod št. vložka
1/27458/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934770
Firma: I.V.S.T., Inženiring, vodenje,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: I.V.S.T., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Chengdujska cesta
10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nosan Milan, Ljubljana,
Chengdujska cesta 10, vložil 1,125.000 SIT,
in Tribušon-Nosan Irena, Ljubljana, Chengdujska 10, oba vstopila 22. 1. 1996, vložila
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nosan Milan, Ljubljana, Chengdujska cesta 10, imenovan 22. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

Rg-39035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05532 z dne 22. 2. 1996 pod št. vložka
1/27460/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5924499
Firma: JOŽKO KRALJIČ, proizvodnja, kmetijstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JOŽKO KRALJIČ,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ig, Golo 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kraljič Jožko, Ig, Golo 34,
vstopil 17. 11. 1995, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kraljič Jožko, Ig, Golo 34, imenovan
17. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;

Stran 1112

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 15 – 20. III. 1997

jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5228
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 90005 Druge storitve javne
higiene.

25a, imenovan 26. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kos Marko,
Majdič Jože in Perme Jože, vsi vstopili 26.
10. 1994.
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
652 Drugo finančno posredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Ekonomska propaganda; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-39036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16508 z dne 19. 2. 1996 pod št. vložka
1/27446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis zadruge s temile podatki:
Matična št.: 5879337
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA
EMONA, z.o.o.
Skrajšana firma: STANOVANJSKA
ZADRUGA EMONA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Letališka 5
Osnovni kapital: 4,320.488 SIT
Ustanovitelji: Hrovat Franc, Dol pri
Ljubljani, Laze 25a, vložil 540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine;
Cedilnik Bojan, Ljubljana, Kolodvorska
20a, vložil 540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine; Goričanec Ivan,
Ljubljana, Rečna 3, vložil 540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine;
Vrenjak Jernej, Vrhnika, Jagrova c. 1, vložil 540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Vrhovec Marijan, Ljubljana, Šmartinska 255, vložil 540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine;
Kos Marko, Kresnice, Kresnice 13, vložil
540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine; Perme Jože, Grosuplje, Veselova III/14, vložil 540.061 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine; Majdič
Jože, Ljubljana, Skopska 8, vsi vstopili 26.
10. 1994, vložil 540.061 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor Hrovat Franc, Dol pri Ljubljani, Laze

Rg-39039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01856 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SYSTYLON, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pokopališka 2, 1000 Ljubljana pod vložno
št. 1/07076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5888212
Firma: SYSTYLON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žorž Burič Metka, Ljubljana, Pokopališka 2, vstopila 16. 4. 1990 in
Burič Anton, Ljubljana, Pokopališka 2, vstopil 31. 3. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Burič Anton, Ljubljana, Pokopališka
2, imenovan 31. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino
in navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440

Rg-39040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01904 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa HUMANIK, Podjetje za oskrbo in
pomoč na domu, organizacijo, kooperacijo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Presetnikova 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06085/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja,
osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5360030
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Cekuta Jurček, izstopil 22.
3. 1995; Dimic Iztok, Ljubljana, Presetnikova 11, vstopil 26. 12. 1989, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Cekuta Jurček, razrešen 22. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1710 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 potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
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; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
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ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2751 Litje železa; 2572 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov iz igrač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na 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,
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 izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi 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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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; 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 blagom; 5261 Trgo-

vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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 drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Rg-39042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01861 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VENDO, trgovina na debelo in drobno, uvoz-izvoz tehničnega blaga, d.o.o.,
Trzin, sedež: Lobodova 24, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/06423/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5352177
Firma: VENDO, PUŠNIK & Co., trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: VENDO, PUŠNIK &
Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Pušnik Robert, Mengeš,
Lobodova 24, Trzin, vstopil 29. 3. 1990 in
Pušnik Helmut, Mengeš, Lobodova 24, Trzin, vstopil 23. 3. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pušnik Helmut, Mengeš, Lobodova
24, Trzin, imenovan 23. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost vpisana 20. 2. 1996: 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 15811 Dejav-

Stran 1114

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 15 – 20. III. 1997

nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 4521 Splošna
gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5142 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

d.o.o., Škofljica, sedež: Jagrova 46, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/20867/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in
preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5698944
Firma: GOSTINSTVO KRAŠOVEC IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Krašovec Vojka, vstopila
22. 12. 1992, in Krašovec Ivan, oba Škofljica, Jagrova 46, vstopil 16. 5. 1994, oba vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Matična št.: 5333636
Firma: TIPOS - I, inženiring, d.o.o.,
Vrhnika
Skrajšana firma: TIPOS - I, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Mala Ligojna 33
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Brečko Franc, Gregorevčič Franc, oba izstopila 20. 12. 1994; Trček
Igor, Vrhnika, Mala Ligojna 33, vstopil 20.
12. 1994, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Brečko Franc, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Trček Igor, Vrhnika, Mala Ligojna
33, imenovan 20. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4543 Druge inštalacije pri gradnjah; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 70410 Dejavnost
vozniških šol; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču Novo mesto pod vl. št.
1/7000/00.

Rg-39043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08673 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VOJKA, Gostinstvo in trgovina,

Rg-39044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16568 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa COOMEXIM, zastopstva, zunanja
trgovina, marketing, d.o.o., Ljubljana,
Lepodvorska 1, sedež: Lepodvorska 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10094/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5449111
Firma: COMEXIM FILIPOVIČ & Co.,
zastopstvo in marketing, d.n.o., Ljubljana, Lepodvorska 1
Skrajšana firma: COMEXIM FILIPOVIČ & Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Štajer-Filipovič Jana,
Ljubljana, Celovška 44, vložila 2.000 SIT
in Filipovič Igor, Ljubljana, Lepodvorska 1,
oba vstopila 20. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba pooblaščena za zastopanje: zastopnik Filipovič Igor, Ljubljana, Lepodvorska 1, imenovan 20. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Rg-39048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00259 z dne 23. 1. 1996 pod št. vložka
1/27321/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Novo mesto in spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-39050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12432 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa PLIN, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Tesovnikova 25, sedež: Tesovnikova 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5392373
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jesenovec Marko, Ljubljana, Tesovnikova 25, vstopil 5. 2. 1990, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-39052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05216 z dne 18. 1. 1996 pod št. vložka
1/27292/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5923786
Firma: COME 2 FILM, Družba za film,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 206
Skrajšana firma: COME 2 FILM,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 206
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Come 2 US, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Celovška 206, vložek 900.000
SIT; Jadran Film, d.d., Zagreb, Zagreb, Oporevečka 12, oba vstopila 20. 7. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Paternoster-Stich Mojca, Ljubljana, Stari trg 21, imenovana 20. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 221 Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 723 Obdelava podatkov;
744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7440 Ekonomska propaganda.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Qiu Yuyan, Kitajska, pokrajina Zhejiang,
imenovan 4. 10. 1995, in prokurist Mehle
Tomaž, Ljubljana, Ob potoku 6, imenovan
4. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 18. 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 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 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 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; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-39051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17577 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa INTERCAKE-EVROPA, podjetje
za mednarodno posredovanje tort, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Litijska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5419018
Firma: INTERCAKE-EUROPA, mednarodno posredovanje tort, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERCAKE-EUROPA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Intercake INC. p.o., izstop
15. 12. 1994, Logar Metod, Ljubljana-Polje, Novo Polje c. IV št. 1, vstopil 15. 12.
1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi

Rg-39053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16973 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ELECTRA-BEMA, podjetje za servisiranje in trgovino, d.o.o., Brezovica, sedež: Ivana Selana 46, 1351 Brezovica, pod
vložno št. 1/15675/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5570808
Osnovni kapital: 1,539.115 SIT
Ustanovitelj: Belič Dušan, Brezovica,
Ivana Selana 46, vstopil 3. 12. 1990, vložil
1,539.115 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.
Rg-39056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05625 z dne 18. 1. 1996 pod št. vložka
1/27296/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5925860
Firma: KITAJSKO MESTO, Podjetje
za gostinstvo, trženje in storitve, d.o.o.,
Litostrojska 6, Ljubljana
Skrajšana firma: KITAJSKO MESTO,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Liu Zongxiao in Qiu Yuyan, oba iz Kitajske, pokrajina Zhejiang,
vstopila 4. 10. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19011 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LAB 9, Trgovina izvoz uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5589720
Osnovni kapital: 1,508.482,10 SIT
Ustanovitelj: Pletikos Miroslav, Ljubljana, Ciril Metodov trg 19, vstopil 17. 2. 1992,
vložil 1,508.482,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 1253 Litje lahkih kovin; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-39063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05576 z dne 24. 1. 1996 pod št. vložka
1/27337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5924626
Firma: GRADCAR, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Planinska c. 29, Črnuče
Skrajšana firma: GRADCAR, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnuče, Planinska 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Car Frida in Car Ivan, oba
iz Črnuč, Planinska 29, vstopila 15. 11.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Car Frida, Črnuče, Planinska 29,
imenovana 15. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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 stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, 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
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

Rg-39060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04590 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa DADI & Co., podjetje za ekonomsko posredovanje in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 74, sedež:
Ul. Bratov Učakar 74, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5392802
Dejavnost; vpisana 26. 1. 1996: 158 Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501
Trgovina z motornimi vozili; 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;
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 nespecializiranih prodajalnah; 522 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 rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

Rg-39061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18623 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SING, Podjetje za izvajanje strojnih in gradbenih del in inženiring, d.o.o.,
Ravenska vas 5a, Zagorje ob Savi, sedež:
Ravenska vas 5a, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/06160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev ter osnovnega kapitala, in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5355079
Osnovni kapital: 1,994.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Pavel, izstopil
22. 12. 1994; Dolinšek Drago, Zagorje, Ravenska vas 5a, vložil 584.600 SIT; Dolinšek
Valči, Zagorje, Ravenska vas 5a, vložila
469.800 SIT; Krivic Vinko, Izlake, Loke 6,
vložil 469.800 SIT; Štruc Ljubo, Trbovlje,
Vreskovo 54, vsi vstopili 22. 12. 1989, vložil 469.800 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-39062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17732 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa CEREJA, trgovina, zastopstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekarska 7 B, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5571561
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Strah Franc Drago, Ljubljana, Opekarska 7B, vstopil 13. 3. 1992,
vložil 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 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 debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-

sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
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 široke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

2, imenovan 17. 6. 1992, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-39064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05555 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SFM, Svetovalna družba za investicijska vlaganja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5860750
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Grossman James H., razrešen 9. 11.
1995; Železnik Bernardka, razrešena 9. 11.
1995; direktor Groff Marijan, Idrija, Študentovska 38, imenovan 9. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb, za katere potrebuje soglasje
skupščine: nakup, prodaja ali zakup nepremičnin; dajanje ali najemanje posojil in garancij; nakup in prodaja deležev v drugih
družbah.
Rg-39065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17452 z dne 22. 1. 1996 pod št. vložka
1/27310/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5885353
Firma: ZAGREBAČKI VELESAJAM,
Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 3
Ustanovitelj: Zagrebački velesajam, Podjetje s polno odgovornostjo, Zagreb, Hrvaška, Avenija Dubrovnik 15, vstopil 14. 2.
1991, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor Štrus Bojan, Ljubljana, Hudovernikova

Rg-39068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17546 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KREDIT, Podjetje za opravljanje
finančno-računovodskih storitev, d.o.o.,
Radomlje-Preserje, Gajeva 2, sedež: Gajeva 2, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/14039/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo priimka ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5545595
Firma: KREDIT, Podjetje za finančnoračunovodske in administrativne storitve,
d.o.o., Preserje, Gajeva 2, Radomlje
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanoviteljica: Nastran-Weil Ana, Radomlje, Gajeva 2, vstopila 16. 10. 1991,
vložila 1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522
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 rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
7411 Pravno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti.
Rg-39070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00329 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa EKOPLAN, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in marketing, d.o.o., Trzin,
sedež: Habatova 6a, 1234 Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/23608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5803608
Osnovni kapital: 2,860.795 SIT
Ustanovitelj: Lagoja Anton, Mengeš, Habatova 6a, Trzin, vstopil 18. 5. 1993, vložil
2,860.795 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-39071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00929 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa IRKON, Marketing, inženiring, turizem, d.o.o., Ljubljana, Grablovičeva 24,
sedež: Grablovičeva 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05854/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti in spremembo naslova družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5350212
Firma: IRKON, marketing, inženiring,
turizem, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bonaca Miro, Koper, Dolinska c. 31, vstopil 10. 11. 1991, vložil
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomše Dušan, Ljubljana, Grablovičeva 24,
vstopil 17. 2. 1995, vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, 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; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2221 Tiskanje časopisov; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2523 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-

tva, d.n.; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Recikalaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5111 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5530 Gostin-

ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6520 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9340 Dejavnost tiskovnih agencij;
9271 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304
Pogrebne storitve.
Rg-39075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01359 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
KRONA SENIOR, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5893666
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Kržan Nevenka, razrešena; prokurist Žibret Branko, Ljubljana, Štihova ulica
12, imenovan 23. 2. 1996.
Rg-39076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00416 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PAPIR SERVIS, Podjetje za predelavo
odpadkov, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
sedež: Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06285/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5226236
Člani nadzornega sveta: Govednik Stane, Podboršek Brane, Ivanovič Radiša, Kos
Marjan, Zaman Jože, Vrečar Rudolf, vsi izstopili 22. 12. 1995; Vrečar Rudi, Krivec
Cveto, Fabjančič Tone, Semrajc Duško, Ozimek Berčon Jožica, Volkar Pavel, vsi vstopili 22. 12. 1995.
Rg-39078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00905 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
DANFOSS TRATA, regulacije ogrevanja,
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prezračevanja in klimatizacije d.d., sedež: Jožeta Jame 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5226546
Člani nadzornega sveta: Petersen Henry,
izstopil 22. 2. 1996; Andersen Ole Steen,
vstopil 22. 2. 1995.

be; 528 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami 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; 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 in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03339 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa CAP-FIN, d.o.o., Finančni inženiring, Pražakova ul. 6, Ljubljana, sedež:
Pražakova ul. 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/14940/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo družbenikov, poslovnih deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5555566
Ustanovitelji: Primc Ivo, Ljubljana, Vodovodna 39, Breskvar Aleš, Ljubljana, Gerbičeva 90, in Brankov Žika, Ljubljana, Vurnikova 11, vstopili 10. 12. 1991, vložili po
50.333,33 SIT, ter CAP-FIN, d.o.o., finančni inženiring, Ljubljana, Pražakova 6, vstopil 28. 6. 1996, vložil 1,359.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetništvo in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01501 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
KRONA SENIOR, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5893666
Osnovni kapital: 7,148.541.000 SIT.
Rg-39082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19273 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa POPMODA, Podjetje za uvoz-izvoz,
trgovino, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, sedež:
Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5759897
Firma: POPMODA, Podjetje za uvozizvoz, trgovino, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar
42
Osnovni kapital: 1,529.486,90 SIT
Ustanovitelj: Popadič Milojka, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 42, vstopila 27. 2.
1992, vložila 1,529.486,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 221 Založništvo; 221 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-

Rg-47733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02038 z dne 30. 10. 1996 pod št. vložka
1/20764/02 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5698979001
Firma: RANDY, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino,
Ljubljana, Podružnica INTER-COMMERCE Ljubljana, Hranilniška 2
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Hranilniška 2
Ustanovitelj: RANDY, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino,
Ljubljana, Trg Francoske revolucije 1, vstop
23. 4. 1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rendič Milan, Ljubljana, Makucova
ul. 7, imenovan 23. 4. 1996, zastopa podružnico brez omejitev v okviru njene dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 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 motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-47735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03276 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GRAFIN, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Preserje pri Radomljah,
sedež: Vaška pot 17 B, Preserje pri Radomljah, pod vložno št. 1/03611/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in naslova družbenika s
temile podatki:
Matična št.: 5313473
Osnovni kapital: 10,300.714 SIT
Ustanovitelj: Žlindra Vojko, Kamnik, Samostanska 12, vstop 11. 12. 1989, vložek
10,300.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg- 47736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02506 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa C & D COMMERCE, podjetje za
trgovino z mešanim blagom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorčičeva 11/VI, Ljubljana, pod vložno št. 1/02362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5292204
Sedež: Ljubljana, Celovška 23
Rg-47738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00642 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SOFTDATA, Podjetje za razvoj,
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proizvodnjo in trženje računalniške opreme, družba z omejeno odgovornostjo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Preradovičeva
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/13818/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in
firme s temile podatki:
Matična št. 5525667
Firma: SOFTDATA, Podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, d.o.o., Preradovičeva 14, Ljubljana
Ustanovitelji: Trtnik Janez, Ljubljana,
Topniška 8, in Trtnik Aleš, Ljubljana, Jakšičeva 2, vstopila 8. 11. 1991, vložila po
1,173.556 SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Trtnik Jelena, izstopila 12. 2. 1996.

padki; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 517 Druga trgovina na
debelo; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841
Priprejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

ritve, d.o.o., Poklukarjeva 16, Ljubljana,
sedež: Poklukarjeva 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14443/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5543487
Firma: HOT MUSIC SHOP, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HOT MUSIC SHOP,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Strehovec Maja, Ljubljana, Poklukarjeva 16, vstop 17. 12. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-47743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05246 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa INTERCOM CENTER, Podjetje za
finančno poslovne storitve, turizem in trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Prašnikarjeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/02336/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5293847
Ustanovitelja: Golob Andrej, izstop 15.
10. 1996; Kirasić Branko, Ljubljana, Tržaška 39, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,512.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Golob Andrej, razrešen 15. 10. 1996; Kirasić
Branko, razrešen 15. 10. 1996 kot namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 4541 Fasadarska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 515 Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-

Rg-47745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05293 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa HOT MUSIC SHOP, trgovina in sto-

Rg-47749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13141 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu vpisa RSF-ELEKTRONIK, prodaja,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica Jožeta
Jame 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/08344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in deleža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5417899
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:
RSF-ELEKTRONIK,
GESELLSCHAFT m.b.H., Avstrija, A-5121
Tarsdorf 93, vstop 21. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-47751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/00437 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/28281/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti in prenos iz OS Kranj s temile podatki:
Matična št.: 5776651
Firma: GTTGT, gostinstvo, turizem,
transport, gradbeništvo, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: GTTGT, d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Medvode, Sora 51
Osnovni kapital: 1,517.600 SIT
Ustanovitelj: Trampuš Andrej, Medvode, Sora 51, vstop 23. 6. 1993, vložek
1,517.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Trampuš Andrej in zastopnica Trampuš
Jožica, oba iz Medvod, Sora 51, imenovana
23. 6. 1993, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasadarska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska

dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50103 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gotiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
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Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vl. št. 1/5221/00 s firmo: GTTGT, gostinstvo in turizem, transport, gradbeništvo,
d.o.o., Jesenice, obj. 1714-93.

455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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 nespecializiranih prodajalnah; 522 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 rabljenim
blagom; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering), 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 747 Čiščenje stavb.

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pojačami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-47753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00787 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa LARIX, lesno predelovalno-trgovsko podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Selo 76, Zagorje ob Savi, sedež: Selo 76,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/09044/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti in spremembo skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5436427
Skrajšana firma: LTP LARIX, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, Selo 76
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 020
gozdarstvo in gozdarske storitve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-47754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00858 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MREŽA JIT, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ježa 100,
sedež: Ježa 100, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/09487/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5435145
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 155 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 158 Proizvodnja drugih
živil; 159 Proizvodnja pijač; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregnacija lesa; 203
Stavbno mizarstvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 361 Proizvodnja pohištva; 410 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;

Rg-47756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02480 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa COMP-PRINT, d.o.o., podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana, Nasperska 33, sedež: Nasperska 33,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5427754
Osnovni kapital: 18,873.579 SIT
Ustanovitelja: Mamič Jože in Bašelj Ignac, oba iz Ljubljane, Nasperska 33, vstopila 3. 10. 1990, vložila po 9,436.789,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-47757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02798 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TIRCOM, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 116, Ljubljana, pod vložno št.
1/13393/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5523915
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 0112
Predelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1552 Proizvodnja sladoleda;

Rg-47758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02799 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DEJ 2, ekonomsko svetovanje in
razvoj, d.o.o., Stari trg pri Ložu, sedež:
Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg
pri Ložu, pod vložno št. 1/22051/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5746469
Ustanovitelji: Žnidaršič Kranjc Alenka
in Kranjc Bojan, vložila po 3,464.400 SIT,
ter Žnidaršič Janez, vložil 1,732.200 SIT,
vsi iz Postojne, Vojkova 12, vstopili 17. 2.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo; Žnidaršič Danica, izstopila 30. 5. 1996; DEJ 2,
ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o., Stari trg pri Ložu, Cesta notranjskega odreda 2,
vstopil 30. 5. 1996, vložil 85,237.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-47761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02853 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
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vpisa TEJA-START, d.n.o. GRM in drugi, podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, storitve, gostinstvo, turizem, zunanjo trgovino, Videm-Dobrepolje, sedež:
Videm 30, Videm-Dobrepolje, pod vložno
št. 1/17439/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5604788
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 361 Proizvodnja pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetiko 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskim, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-

no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžiranje, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9123 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

uprave Oman Ivo, Kranj, Cesta na Klanec
38, imenovan 7. 6. 1996, vsi trije zastopajo
družbo omejeno v skladu z določilom točk
5.1. in 5.4. statuta družbe.

Rg-47762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02901 z dne 19. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DELO, časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5096049
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Doberšek Tit, Ljubljana, Trebinjska
2, razrešen in ponovno imenovan 7. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev s tem da za
sklepanje pravnih poslov, s katerimi se s
hipoteko obremenjujejo nepremičnine družbe, katerih vrednost presega 1,000.000
DEM, potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, člana uprave Apih
Jure, Ljubljana, Uraničeva 6a, in Šuštar
Emil, Ljubljana, Vojkova 78, razrešena in
ponovno imenovana 7. 6. 1996, ter član

Rg-47766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03904 z dne 19. 10. 1996 pri subjektu
vpisa RB PROJEKT, gradbeništvo, inženiring, d.o.o., sedež: Nanoška 20, Ljubljana, pod vložno št. 1/27477/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5935075
Sedež: Ljubljana, Masarykova 17.

Rg-47765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03851 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa CMC EKOCON, ekološko svetovanje, inženiring ter zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, sedež: Trbilisijska 81, Ljubljana, pod vložno št.
1/07966/oo vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5393396
Osnovni kapital: 14,000.000 SIT
Ustanovitelj: Macinič Oliver, Ljubljana,
Brilejeva 22, vstop 28. 4. 1994, vložek
14.000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne dejavnosti;74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03933 z dne 24. 10. 1996 pri subjektu vpisa CENTRALTERM, Instalacijsko
podjetje-inženiring, Radomlje, Pod hribom, d.o.o., sedež: Pod hribom, Radomlje, pod vložno št. 1/05283/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
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Matična št.: 5333512
Ustanovitelja: Levačič Avgusta, izstopila 26. 7. 1996; Levačič Mitja, LjubljanaŠentvid, Martinova pot 6, vstopil 26. 7.
1996, vložil 744.310 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslokarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posreništvo pri trgovini 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 kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 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, 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 izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5142 Trgovina na drobno z oblačili;
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, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

Rg-47768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03971 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa TOJNKO IN VRBOS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/08828/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5426898
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 303
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 012 Živinoreja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve
za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 361 Proizvodnja
pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
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drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski 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; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 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 in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;

74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430 Tehnično preiskušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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
materialom, napravami za ogrevanje; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5273 Popravilo
ur, nakita; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje 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 (catering).

Rg-47769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04005 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MISTRAL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Nazorjeva 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5297907
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 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, 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 de-

Rg-47772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04233 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SABAH, podjetje za trgovino na veliko in malo, d.n.o., sedež: Vrtnarjija 6 B,
Vrhnika, pod vložno št. 1/25066/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in naslova ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5831571
Sedež: Vrhnika, Pri lipi 6
Ustanovitelja: Ahmetašević Remzija in
Ahmetašević Mersud, oba z Vrhnike, Pri
lipi 6, vstopila 9. 12. 1993, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-47774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05069 z dne 19. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ALP-AGRIA, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Viška cesta 43, Ljubljana, pod vložno št. 1/15036/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5571464
Ustanovitelji: Pajnič Slavko, izstopil 21.
4. 1995; Lukša Željko, Šmartno pod Šmarno goro, Grško 15, vstopil 28. 1. 1992, vložil 910.864 SIT, in Adam Jože, Ljubljana,
Črtomirova ulica 17, vstopil 6. 4. 1994, vložil 597.651 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pajnič Slavko, razrešen 21. 4. 1995;
Adam Jože, razrešen 21. 4. 1995 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
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zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev; industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

96/02749 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AVTO Hrastnik, podjetje za trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Hrastnik,
sedež: Cesta padlih borcev 15, Hrastnik,
pod vložno št. 1/22265/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5761921
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Guzaj Jožef, Hrastnik, Cesta padlih borcev 15, vstopil 25. 3. 1993,
vložil 239.844,30 SIT, Kavzar Marko,
Hrastnik, Log 28E, vstopil 16. 12. 1994,
vložil 239.844,30 SIT, in Malgaj Andrej,
Trbovlje, Pod Ostrim vrhom 29, vstopil 27.
2. 1996, vložil 1,120.311,40 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-47808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18813 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa TAI PAN, storitve, informatika, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/18088/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s remile podatki:
Matična št.: 5637007
Osnovni kapital: 1,907.282 SIT
Ustanovitelji: Trobec Tatjana, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 34, vložila 1,902.282
SIT, Trobec Aleksandra, Ljubljana, Metelkova ulica 7/b, vložila 2.500 SIT, Trobec
Uroš, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 34, vložil 2.500 SIT, vstopili 15. 1. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02765 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SARABON, Podjetje za zastopanje,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Domžale,
Taborska 7, sedež: Taborska 7, Domžale,
pod vložno št. 1/16570/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5645816
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-47804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03817 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu
vpisa LINDE, mednarodne poslovne aktivnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Železna
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/03608/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5308887
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sterle Igor, Ljubljana, Malnarjeva 46, vstop 24. 11. 1989, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-47805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08869 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ib-CADdy, d.o.o., računalniško podprte tehnologije, Ljubljana, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/13727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5526191
Osnovni kapital: 1,741.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Bojan, Kamnik, Livada 8, vstop 22. 10. 1991, vložek 1,741.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00808 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa VEVČE, podjetje za proizvodnjo in
prodajo papirja, d.o.o., Vevška 52, Ljubljana-Polje, sedež: Vevška 52, LjubljanaPolje, pod vložno št. 1/03198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5385148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kresnik Jože, razrešen 6. 2. 1995;
direktor Valant Jože, Ljubljana, Spodnje Gameljne 106, imenovan 6. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-47813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-47817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03938 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa AVRADA, Podjetje za marketing,
trgovino, zunanjo trgovino, organizacijo
in svetovanje, d.o.o., sedež: IC Trzin, Blatnica 1, Mengeš, pod vložno št. 1/08167/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5408920
Ustanovitelji: Jeras Rafael, Domžale,
Fajfarjeva 10, vložil 225.000 SIT, in Gognjavec Darko, Domžale, Rojska c. 34, vložil
450.000 SIT - vstopila 5. 4. 1990, Gognjavec Ivica, izstop 19. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.

Osnovni kapital: 1,553.700 SIT
Ustanovitelj: Podgajski Nenad, Ljubljana Dravlje, Zlatek 10, vstop 31. 5. 1993,
vložek 1,553.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05245 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa PROTRADE, zastopanje in trgovina, d.o.o., sedež: Rožna dolina, C. XV/22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5308062
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-47823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02918 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BOMAX, podjetje za trgovino, uvoz,
izvoz, proizvodnjo d.o.o., Muljava 22a,
Ivančna Gorica, sedež: Muljava 22a,
Ivančna Gorica pod vložno št. 1/15142/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5565782
Osnovni kapital: 26,089.000 SIT
Ustanovitelja: Ilovar Marko, Ivančna
Gorica, Muljava 22a, in Guštin Boris, Opčine, Italija, Veliki Repen 169, vstopila
18. 11. 1991, vložila po 13,044.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
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; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na

Rg-47837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07211 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
MAVIA, d.o.o., podjetje za trgovino in
zastopanje, Dunajska 7, Ljubljana, sedež:
Dunajska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/02154/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5287847
Ustanovitelja: Rus Janez, izstop 1. 5.
1994; Marjanovič Marko, Ljubljana, Trebinjska 1, vstop 15. 6. 1989, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-47840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07626 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MAC YAVICH, strokovno svetovanje, posredovanje in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Tugomerjeva 2, sedež: Tugomerjeva 2, Ljubljana, pod vložno št.:
1/09297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5427738
Firma: Mac YAVICH, MEKJAVIĆ in
družbenik, d.n.o., strokovno svetovanje,
posredovanje in zastopanje, Ljubljana,
Tugomerjeva 2
Skrajšana firma: Mac YAVICH, MEKJAVIĆ in družbenik, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Pretnar Mekjavić Breda,
Ljubljana, Tugomerjeva 2 in prof. dr. B.
Mekjavić Igor, Ljubljana, Stari trg 4, vstopila 6. 9. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-47842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07763 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ABOUND, trgovsko in posredniško
podjetje, d.o.o., sedež: Zlatek 10, Ljubljana-Dravlje, pod vložno št. 1/23582/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5792185
Firma: ABOUND, trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o., Zlatek 10, Ljubljana-Dravlje

MURSKA SOBOTA
Rg-2008
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00277 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/02264/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5969026
Firma: REGAL–BRST, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: REGAL–BRST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitekta
Novaka 13
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Regal, trgovina, d.o.o.,
Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13, vložek 2,250.000 SIT, Stanič Tatjana, Laško,
Na pristavi 24, vložek 750.000 SIT, oba
vstopila 5. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Urankar Nada, Laško, Pot na grad
4, imenovana 5. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
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gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina 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, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 74400 Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:
Matična št.: 5956757
Firma: POMURSKI EKOLOŠKI CENTER MURSKA SOBOTA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Murska Sobota, Sodna ul. 23
Ustanovitelja: Slovensko ekološko gibanje – center za ekološke dejavnosti Ljubljana, Ljubljana, Miklošičeva 38, Still Crash,
storitve in izvoz-uvoz, d.o.o., Murska Sobota, Sodna ul. 23, oba vstopila 3. 7. 1996;
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bogataj Milan, Murska Sobota, Sodna ul. 23, imenovan 3. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 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 urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 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; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71402 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 8042 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92634
Druge športne dejavnosti.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje zavod
ne sme opravljati dejavnosti arbitraž in posredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-2009
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00218 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/02274/00 vpisalo v sodni

Rg-2010
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00294 z dne 9. 12. 1996
pod št. vložka 1/02273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5966612
Firma: FUTURASYSTEM – DIPL.
ING. IVO TIVADAR, proizvodnja strojev za direktno setev, storitvena dejavnost, zastopanje in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: FUTURASYSTEM –
DIPL. ING. IVO TIVADAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.
Sedež: 9240 Ljutomer, Kidričeva 73
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tivadar Ivo, Ljutomer, Kidričeva 73, vstopil 6. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tivadar Ivo, Ljutomer, Kidričeva 73,
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Tivadar Marija, Ljutomer, Kidričeva 73, oba
imenovana 6. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezrečevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956

Št. 15 – 20. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1129

Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih apratov in naprav;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apratov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v 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 opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holdinjg družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba
opravlja samo računovodske in knjigovodske storitve, od dejavnosti pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne
arbitraž in posredovanja v pogajanju med
managerji in delavci.
Rg-2011
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00266 z dne 29. 11. 1996
pri subjektu vpisa TERME LENDAVA,
podjetje za opravljanje dejavnosti turizma in gostinstva, d.d., sedež: Tomšičeva
2/a, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
z vložki, spremembo članov nadzornega
sveta in vpis spremembe statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5165857
Člani nadzornega sveta: Huber Franc,
Pintarič Helena, Skledar Alojz in Ošlaj Mirjana, vsi izstopili 1. 8. 1996, Fuchs Marjetka, Sreš Martin, Gjerek Jože in Brezorav
Tomislava, vsi vstopili 1. 8. 1996.
Vpiše se sklep skupščine z dne 1. 8.
1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 215,822.040 SIT.
Sprememba statuta z dne 1. 8. 1996.
Rg-2012
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00216 z dne 5. 9. 1996
pri subjektu vpisa INTERPRODUKT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Dokležovje, d.o.o., sedež: Dokležovje 104a, 9231
Beltinci, pod vložno št. 1/01653/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z

Stran 1130

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 15 – 20. III. 1997

zakonom o gospodarskih družbah, spremembo skrajšane firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5678986
Skrajšana firma: INTERPRODUKT,
Dokležovje, d.o.o.
Sedež: Beltinci, Dokležovje, Železniška
ul. 19
Osnovni kapital: 1,668.575 SIT
Ustanovitelj: Zver Dominik, izstopil 22.
5. 1995, Schatz Jožefa, Beltinci, Dokležovje, Železniška ul. 17, vstop 22. 5. 1995,
vložek 427.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zver Dominik, razrešen 22. 5. 1995,
direktorica Schatz Jožefa, Beltinci, Dokležovje, Železniška ul. 17, imenovana 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi,
inštalacijskim
materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet.

gospodinjskih apratov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja 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, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 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
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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-2013
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00353 z dne 3. 10. 1996
pri subjektu vpisa KOVAČ, ogrevalni sistemi, Moravske Toplice, d.o.o., sedež:
Moravske Toplice, Dolga ul. 103, 9221
Martjanci, pod vložno št. 1/00956/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5531438
Sedež: Moravske Toplice, Dolga ul. 103
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
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Rg-2014
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00372 z dne 6. 2. 1995
pri subjektu vpisa AKTIV, proizvodno in
trgovsko podjetje Murska Sobota, d.o.o.,
pod vložno št. 1/01293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5639301
Firma: AKTIV – proizvodnjo in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AKTIV, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Šiftar Drago, Murska Sobota, Aškerčeva 5, Šiftar Albert, Murska
Sobota, Cvetkova 24, oba vstopila 24. 1.
1992, vložila po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata, Kuplen Štefan, Murska Sobota, Černelavci, Avnojska ulica 87, vstop
19. 12. 1994, vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kuplen Štefan, Murska Sobota, Černelavci, Avnojska ulica 87, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa in predstavlja družbo do zneska
1,000.000 SIT brez omejitev, za kakršnekoli posle nad tem zneskom pa potrebuje poprejšnje pisno soglasje direktorja.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, rezen
perutninskega; 15112 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelkov iz pertuninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib in ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za male živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Proizvodnja čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 159 Proizvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2310
Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416 Pro-

izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja kleja
in želatine; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,

vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja 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, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiskovalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4020 Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
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plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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 materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 drobno s tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 cvetličarn; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Taksi; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-

ni tovorni promet; 6030 Cevovdni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v 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 široke porabe; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje holding družb; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod.
Rg-2015
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00100 z dne 4. 9. 1996
pri subjektu vpisa INTERPRODUKT, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Dokležovje, d.o.o., sedež: Dokležovje 104a, 9231
Beltinci, pod vložno št. 1/01653/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in osnovega kapitala s temile
podatki:
Osnovni kapital: 1,340.775 SIT
Ustanovitelj: Schatz Rainer, Stuttgart,
Fuchsbachstrasse 7, Murrhardt, vstopil
23. 2. 1994, vložek 1,240.775 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2016
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom št. Srg 260/94 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti na
registrskem vložku št. 2/41 s temile podatki:
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Firma: Trgovsko obrtna zadruga Prekmurka Murska Sobota, b.o.
Sedež: Murska Sobota, Slomškova 25
Dejavnost se razširi s finančnimi in poslovnimi storitvami.

Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 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, 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
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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 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.; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač

in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni
zakup (leasing);72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 74400 Ekonomska propaganda; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Od dejavnosti vpisane pod šifro K 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
sme opravljati revizijskih dejavnosti, pod
šifro K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-2018
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00122 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa POMURSKA ZALOŽBA, d.d., sedež: Lenadavska 1, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00308/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5039843
Člani nadzornega sveta: Bunderla Rudolf, Klepec Stanko in Ternar Jože, vsi izstopili 5. 4. 1996 ter Ivanovski Mitko, vstopil 5. 4. 1996.
Rg-2017
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00319 z dne 11. 11. 1996
pod št. vložka 1/02267/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5981808
Firma: INPROS, podjetje za inženiring,
projektiranje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INPROS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Štefana Kovača
20a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žižek Anton, Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, vstop 11. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žižek Anton, Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, imenovan 11. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118

Rg-2019
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01182 z dne 11. 11. 1996
pri subjektu vpisa GORO, podjetje za proizvodnjo, montažo, inženiring, notranjo
in zunanjo trgovino, Krog, d.o.o., sedež:
Krog, Ul. ob Ložiču 22, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5650682
Firma: GORO, proizvodnja, montaža,
inženiring, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: GORO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gomboc Zvonimir, Murska Sobota, Krog, Ulica ob Ložiču 22, Romih Milan, Maribor, Lenardonova 47, oba
vstopila 4. 9. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
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delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobonov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

čenci, Murska Sobota, vsi vstopili 28. 6.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kovač Jože, Murska Sobota, Cankarjeva 15,
razrešen in ponovno imenovan 5. 7. 1996
kot direktor. Direktor mora predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta v naslednjih primerih:
– nakup in prodaja delnic ali deležev
podjetij in ustanavljanje podjetij, če predstavljajo več kot 10% (deset odstotkov) kapitala družbe v enkratnem znesku oziroma,
če več tovrstnih poslov skupaj v poslovnem
letu predstavlja več kot 20% (dvajset odstotkov) kapitala družbe,
– uvrstitev delnic družbe na borzo,
– odobravanje in/ali najemanje dolgoročnih kreditov v višini, ki v enkratnem znesku
presega 10% (deset odstotkov) kapitala
družbe, oziroma če več tovrstnih poslov skupaj v poslovnem letu presega 20% (dvajset
odstotkov) kapitala družbe,
– nakup in prodaja ali drugačno razpolaganje z nepremičninami, če vrednost posameznega posla presega 10% (deset odstotkov) kapitala družbe, oziroma če več tovrstnih poslov skupaj v poslovnem letu presega
20% (dvajset odstotkov) kapitala družbe.
Člani nadzornega sveta: Farkaš Jelka,
Glavač Martin, Kerčmar Janez, Kolmanič
Rihard, Ružič Jože in Šarotar Anton, vsi
vstopili 28. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22150 Drugo založništvo; 22230
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na

debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina 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, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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.;

Rg-2020
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00278 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa VELETRGOVINA POTROŠNIK, Murska Sobota, p.o., sedež:
Arhitekta Novaka 2, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje družbenega podjetja v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, pooblaščenega zastopnika in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5000858
Firma: VELETRGOVINA POTROŠNIK, d.d.
Skrajšana firma: POTROŠNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 976,249.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, udeleženci interne razdelitve, Murska Sobota, udeleženci notranjega odkupa,
Murska Sobota, udeleženci javne prodaje,
Murska Sobota, denacionalizacijski upravi-
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52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprave in dostava
hrane (catering); 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov;
74820 Pakiranje; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.
Lastninsko preoblikovanje na podlagi soglasja Agencije Republike Slovneije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
759/00782-1996/JM z dne 3. 9. 1996.

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na 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, 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
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Ustanovitelja: Muhič Mojca, Ljubljana,
Bratov Učakar 56, vložek 7.500 SIT, Muhič
Mateja, Gornja Radgona, Kajuhova 5, obe
vstopili 25. 1. 1991, vložek 500 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo je bilo vpisano v sodni register dne 24. 10. 1996, s sklepom Srg 177/95.

Rg-2021
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00159 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/02263/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947421
Firma: ČASAROV MLIN PETJE/PETJE, mlinarstvo, gostinstvo, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ČASAROV MLIN Petje/Petje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 9207 Prosenjakovci, Berkovci 30
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Petje Zvone in Petje Anica, oba Prosenjakovci, Berkovci 30, oba
vstopila 16. 5. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, imenovani za zastopanje: direktor Petje Zvone in zastopnica Petje Anica,
oba Prosenjakovci, Berkovci 30, oba imenovana 16. 5. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 1561
Mlinarstvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

Rg-2022
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00177 z dne 24. 10. 1996
pri subjektu vpisa KRABAT – podjetje za
uvoz-izvoz, posredovanje in trgovino,
Hercegovščak, d.o.o.,
sedež: Hercegovščak 34, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/01083/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo in vpis dejavnosti po
standardni klasifikaciji dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5588456
Firma: MOJCA MUHIČ & CO., gostinstvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MOJCA MUHIČ &
Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Rg-2023
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00254 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa MURA, European Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d.d., sedež: Plese 2, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis novih zastopnikov in
novega člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5037212
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Kuharič Božo, Murska Sobota, Miklošičeva 37, razrešen in ponovno imenovan 20. 5. 1996 kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Ebenšpanger Ernest, Murska Sobota, Zelena ul. 3,
omejitve: pogodbe iz rednega poslovanja
družbe v tolarski protivrednosti do 5 milijonov DEM, finančne aranžmaje v tolarski
protivrednosti do 2 milijona DEM, pogodbe
za nabavo reprodukcijskega materiala v tolarski protivrednosti do 500.000 DEM, pogodbe v zvezi z investicijsko porabo v tolarski protivrednosti do 200.000 DEM, pogodbe v zvezi z investicijskim vzdrževanjem v tolarski protivrednosti do 100.000
DEM, lahko sklepa samostojno, pogodbe,
ki presegajo navedene vrednosti in ostale
vrste pogodb pa skupno s predsednikom
uprave; direktor Gibičar Geza, Murska Sobota, Tišinska 2, omejitve: pogodbe iz rednega poslovanja družbe v tolarski protivrednosti do 5 milijonov DEM, finančne aranžmaje v tolarski protivrednosti do 2 milijona
DEM, pogodbe za nabavo reprodukcijskega
materiala v tolarski protivrednosti do
500.000 DEM, pogodbe v zvezi z investicijsko porabo v tolarski protivrednosti do
200.000 DEM, pogodbe v zvezi z investicijskim vzdrževanjem v tolarski protivrednosti do 100.000 DEM, lahko sklepa
samostojno, pogodbe, ki presegajo navedene
vrednosti in ostale vrste pogodbe pa skupno
s predsednikom uprave; direktor Šadl Alojz,
Murska Sobota, Miklošičeva 3, omejitve:
pogodbe iz rednega poslovanja družbe v tolarski protivrednosti do 5 milijonov DEM,
finančne aranžmaje v tolarski protivrednosti do 2 milijona DEM, pogodbe za nabavo
reprodukcijskega materiala v tolarski protivrednosti do 500.000 DEM, pogodbe v zvezi z investicijsko porabo v tolarski protivrednosti do 200.000 DEM, pogodbe v zve-
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zi z investicijskim vzdrževanjem v tolarski
protivrednosti do 100.000 DEM, lahko sklepa samostojno, pogodbe, ki presegajo navedene vrednosti in ostale vrste pogodb pa
skupno s predsednikom uprave; direktor Plemenitaš Vinko, Murska Sobota, Slave Klavore 3, omejitve: pogodbe iz rednega poslovanja družbe v tolarski protivrednosti do 5
milijonov DEM, finančne aranžmaje v tolarski protivrednosti do 2 milijona DEM,
pogodbe za nabavo reprodukcijskega materiala v tolarski protivrednosti do 500.000
DEM, pogodbe v zvezi z investicijskim
vzdrževanjem v tolarski protivrednosti do
100.000 DEM, lahko sklepa samostojno, pogodbe, ki presegajo navedene vrednosti in
ostale vrste pogodb pa skupno s predsednikom uprave; direktor Zrim Ludvik, Murska
Sobota, Vrbišče 17, omejitve: pogodbe iz
rednega poslovanja družbe v tolarski
protivrednosti do 5 milijonov DEM, finančne aranžmaje v tolarski protivrednosti do 2
milijona DEM, pogodbe za nabavo reprodukcijskega materiala v tolarski protivrednosti do 500.000 DEM, pogodbe v zvezi z
investicijsko porabo v tolarski protivrednosti do 200.000 DEM, pogodbe v zvezi z
investicijskim vzdrževanjem v tolarski protivrednosti do 100.000 DEM lahko sklepa
samostojno, pogodbe, ki presegajo navedene vrednosti in ostale vrste pogodb pa skupno s predsednikom uprave; direktorica Klopčič Casar Ivanka, Murska Sobota, Staneta
Rozmana 3, omejitve: pogodbe iz rednega
poslovanja družbe v tolarski protivrednosti
do 5 milijonov DEM, finančne aranžmaje v
tolarski protivrednosti do 2 milijona DEM,
pogodbe za nabavo reprodukcijskega materiala v tolarski protivrednosti do 500.000
DEM, pogodbe v zvezi z investicijsko porabo v tolarski protivrednosti do 200.000
DEM, pogodbe v zvezi z investicijskim
vzdrževanjem v tolarski protivrednosti do
100.000 DEM, lahko sklepa samostojno, pogodbe, ki presegajo navedene vrednosti in
ostale vrste pogodb pa skupno s predsednikom uprave.
Član nadzornega sveta: Ambrož Roman,
vstop 26. 6. 1996.

ka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta dne 11. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Ščap Liljana, Lendava, Lendavske
gorice 18/a, imenovana 5. 9. 1994.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 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; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja 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.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil: 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-2024
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00328 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa EKUS–MS, proizvodno
in trgovsko podjetje, Ključarovci, d.o.o.,
sedež: Ključarovci 19, 9242 Križevci, pod
vložno št. 1/01724/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5700035
Firma: PANONIJA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PANONIJA, d.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Plese 1
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cin-

Rg-2025
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01071 z dne 25. 11. 1996
pri subjektu vpisa BOR, podjetje za razvoj, trženje in inženiring notranje opreme, Lendavske gorice, d.o.o., sedež: Lendavske gorice 18a, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5458757
Firma: T.I.P., transport, inženiring in
proizvodnja, d.o.o., Lendavske gorice
18/a, Lendava
Skrajšana firma: T.I.P., d.o.o.
Sedež: Lendava, Lendavske gorice 18/a
Osnovni kapital: 2,018.107 SIT
Ustanovitelj: Ščap Alojz, Lendava, Lendavske gorice 18a, vstop 26. 12. 1990, vložek 2,018.107 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, lahko družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizjskih dejavnosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Pihlar 8, imenovan 17. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 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 motornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-2026
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00359 z dne 26. 11. 1996
pri subjektu vpisa SMC – marketing sladkorja Murska Sobota, d.o.o., sedež: Murska Sobota, Lendavska 11, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01914/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5772176
Sedež: Murska Sobota, Lendavska 11
Osnovni kapital: 1,566.188,40 SIT
Ustanovitelj: Sugar-Marketing Corporation B.V., Groningen, Bornholmstraat 4,
vstop 25. 2. 1993, vložek 1,566.188,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-2027
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00246 z dne 26. 11. 1996
pri subjektu vpisa PODJETNIŠKI IN INOVACIJSKI INŽENIRING Murska Sobota, d.o.o., sedež: Kocljeva 10/II, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti in
pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5309921
Frima: PODING, podjetniški in inovacijski inženiring Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: PODING, Murska Sobota, d.o.o.
Ustanovitelja: Mestna občina Murska
Sobota, Murska Sobota, Kardoševa 2, vstop
20. 3. 1991, vložek 615.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ABC Pomurka – skupina podjetij Murska Sobota, d.o.o. in Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, oba
izstop 18. 7. 1996; Vidovič Milorad, Murska Sobota, Veščica 6a, vstop 18. 7. 1996,
vložek 885.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidovič Milorad, Murska Sobota,
Veščica 6a, razrešen in ponovno imenovan
19. 7. 1996 kot zastopnik, ki zastopa in predstavlja družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2028
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/003182 z dne 28. 11.
1996 pri subjektu vpisa GEMME ITALIANE, obutev in tekstil, d.o.o., sedež:
Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02234/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5944236
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pavletič Ivanka, razrešena 17. 6.
1996, direktorica Toplak Simona, Murska
Sobota, Lendavska 17c, imenovana 17. 6.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da za
primer nakupov, plačil ali sprejemanja obvez za družbo, ki presegajo znesek 1.000
DEM v tolarski protivrednosti, izračunani
po srednjem tečaju Banke Slovenije, mora
imeti direktor pooblastilo ali izrecno soglasje skupščine družbe.
Rg-2029
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00936 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa PODJETNIŠKI IN INOVACIJSKI INŽENIRING Murska Sobota, d.o.o., sedež: Kocljeva 10/II, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev družbenikov in sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5309921
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina Občine Murska
Sobota, Murska Sobota, Kardoševa 2, vložek 615.000 SIT, ABC Pomurka-skupina
podjetij Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska ulica 11, vložek 615.000
SIT, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenska 41, vložek 270.000 SIT,
vsi vstopili 20. 3. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-2030
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00309 z dne 11. 11. 1996
pri subjektu vpisa POSEDI, prodaja avtomobilov in storitev Ljutomer, d.o.o., sedež: Bratov Pihlar 8, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov in njihovih poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov ter družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5406587
Firma: FERDINAND POSEDI, prodaja avtomobilov in storitve Ljutomer, d.o.o.
Skrajšana firma: FERDINAND POSEDI, d.o.o.
Ustanovitelji: Posedi Ferdinand, Ljutomer, Bratov Pihlar 8, vstop 24. 8. 1990,
vložek 15.111 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Markovič Marko, Ljutomer, Bratov
Pihlar 8, vstop 17. 9. 1996, vložek 740.442
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Markovič Marko, Ljutomer, Bratov

Rg-2031
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00311 z dne 25. 11. 1996
pod št. vložka 1/02268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5981379
Firma: RADENS – RADOŠ IN OSTALI, podjetje za splošne zobozdravstvene
storitve, d.n.o., Zelena ulica 28, 9000 Murska Sobota
Skrajšana firma: RADENS – RADOŠ
IN OSTALI, Murska Sobota, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Zelena ulica 28
Ustanovitelja: Radoš Božidar in Mecilošek Radoš Vladimira, oba Murska Sobota,
Zelena ulica 28, oba vstopila 28. 10. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Radoš Božidar, Murska Sobota, Zelena ulica 28, imenovan 28. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 8513 Zobozdravstvena dejavnost.
Rg-2032
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00307 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa EKUS–MS, proizvodno
in trgovsko podjetje, Ključarovci, d.o.o.,
sedež: Ključarovci 19, 9242 Križevci, pod
vložno št. 1/01724/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5700035
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slavič Marko, vstop 19.
10. 1992 in Slavič Brigita, vstop 38. 8. 1996,
oba Križevci, Ključarovci 19, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slavič Marko, imenovan 19. 10. 1992,
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Križevci, Ključarovci 19, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 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; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 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 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 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
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-

rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane (catering); 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
NOVA GORICA
Rg-30249
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02441 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LEMO, d.o.o., trgovina, Nova Gorica, sedež: Kostanjeviška 5, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02921/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5736439
Osnovni kapital: 3,790.000 SIT
Ustanovitelja: Komel Tatjana in Komel
Simon, oba iz Volčje Drage, Bukovica 10,
vstopila 8. 2. 1993, vložila po 1,895.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
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pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

tovanje; 7412 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

subjektu vpisa GOAP-GOSTOL, Avtomatizacija procesov, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvomajska 124, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01232/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5414083
Ustanovitelj: GOSTOL, Goriške strojne
tovarne, p.o., Nova Gorica, v stečaju, Nova
Gorica, Prvomajska 74, vstop 14. 9. 1990,
vložek 10,835.831,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grapulin Radovan, Nova Gorica, Grčna 6a, razrešen 29. 12. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da pravne posle, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih osnovnih sredstev,
izvajanje investicijskih del ali preurejanj,
zlasti prizidav ali spreminjanje nepremičnin, najemanje posojil ali drugih poslov, ki
bi družbo obremenili za več kot 40% vrednosti osnovnega kapitala, prevzemanje poroštva ali dajanje posojil, ki bi presegala
40% vrednosti osnovnega kapitala, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih
sredstev ali pogodb o sodelovanju s poslovnimi partnerji, če bi presegale dve leti trajanja, sklepa po predhodnem sklepu skupščine.

Rg-30251
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01125 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PODVELB, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Col, sedež: Col
77a, Col, pod vložno št. 1/03140/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5773628
Osnovni kapital: 1,613.676,30 SIT.
Rg-30252
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00585 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SUN, Tehnične in poslovne
storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 34, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5532302
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

Rg-30253
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00072 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PAJEK – ČERNILOGAR
& Co., d.n.o., Podjetje za višinska dela,
Idrija, sedež: Police 5, Idrija, pod vložno
št. 1/01632/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5484146
Firma: PAJEK – ČERNILOGAR &
Co., d.n.o., Podjetje za višinska dela
Skrajšana firma: PAJEK – ČERNILOGAR & Co., d.n.o.
Sedež: Slap ob Idrijci, Šentviška gora
46a
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Rg-30254
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01355 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTIMA, Podjetje za trgovino, d.o.o., Volčja Draga, sedež: Volčja
Draga 91b, Volčja Draga, pod vložno št.
1/01997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5558514
Osnovni kapital: 2,706.992 SIT
Ustanoviteljici: Bavčar Vlasta, vložila
2,702.992 SIT, in Bavčar Marjetka, vložila
4.000 SIT, obe iz Volčje Drage, 91b, vstopili 24. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-30255
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00924 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PROART, Atelje za projektiranje in inženiring, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Goriška cesta 23, Ajdovščina,
pod vložno št. 1/03126/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5767199
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gomilšček Curk Nada,
Ajdovščina, Na Brajdi 18, vstop 4. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-30257
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02047 z dne 19. 12. 1995 pri

Rg-30260
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01214 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa COMCUT, Inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bratov Hvalič 149, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, vstop
in izstop družbenika in razširitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5597412
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Miha, izstop 23. 5.
1994; Oblak Aleksander, Nova Gorica, Bratov Hvalič 149, vstop 23. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: finančne storitve, brez bančnih; renting strojev, opreme
in vozil; kemijska dejavnost.
Rg-30263
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02623 z dne 19. 12. 1995
pri subjektu vpisa BRAMA, gradbeništvo,
Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež: V Mlinu 13, Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02798/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, vstop in izstop družbenika, spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5697735
Firma: KOKOLARI, Gradbeništvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: KOKOLARI, d.o.o.
Sedež: Renče, Renški Podkraj 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bratina Ivan in Marega
Francesco, izstopila 20. 6. 1994; Pregelj Mi-
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lena, Renče, Renški Podkraj 40a, vstopila
20. 6. 1994, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bratina Ivan, razrešen 20. 6. 1994;
direktorica Pregelj Milena, imenovana 20. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Matična št.: 5417309
Firma: DISKONT G Ohojak & Co., Trgovsko podjetje, d.n.o., Bovec
Skrajšana firma: DISKONT G Ohojak
& Co., d.n.o., Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bovec, Industrijska cona Bovec
Ustanovitelja: Ohojak Gabrijela in Ohojak Aleksander, oba iz Bovca, Brdo 72, vstopila 28. 8. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ohojak Gabrijela in namestnik direktorice Ohojak Aleksander, ki od 24. 5. 1994
zastopata družbo brez omejitev, razen pri
nakupu in prodaji osnovnih sredstev, za kar
vsakdo od njiju potrebuje soglasje drugega
družbenika.

javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-30264
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00631 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TEKOS, Podjetje za razvoj
proizvodnje in gospodarnosti v poslovanju, Tolmin, d.o.o., sedež: Ul. Padlih borcev 2, Tolmin, pod vložno št. 1/00660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5324653
Sedež: Tolmin, Brunov drevored št. 13.
Rg-30265
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02005 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TEKOS, Podjetje za razvoj
proizvodnje in gospodarnosti v poslovanju, Tolmin, d.o.o., sedež: Ul. Padlih borcev 2, Tolmin, pod vložno št. 1/00660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5324653
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Torkar Milan, Tolmin,
Prekomorskih brigad 14, vstop 26. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žuber Jožef Vojko, izstop 22. 4.
1994.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-30267
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01131 z dne 12. 12. 1995
pri subjektu vpisa DISKONT G, Trgovsko podjetje, d.o.o., Bovec, sedež: Industrijska cona, Bovec, pod vložno št.
1/01164/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skrajšane firme ter uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-30270
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00541 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/03552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev komanditne družbe s temile podatki:
Matična št.: 5920949
Firma: ZAV PERKO, Zavarovanje, posredništvo in marketing, k.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: ZAV PERKO, k.d.,
Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Nova Gorica, Ul. 25. maja 27,
Rožna dolina
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Katja in Perko Matija, oba iz Nove Gorice, Ul. 25. maja 27,
Rožna dolina, imenovana 27. 9. 1995; Perko Matija je vložil 20.000 SIT, in ne odgovarja, Perko Katja pa odgovarja s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Perko Katja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Perko Matija, imenovan 27. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-

Rg-30271
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00567 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/03553/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5922542
Firma: MM-BIRO, Projektiranje, inženiring, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MM-BIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobrovo, Vipolže 26a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marković Zoran, Dobrovo, Vipolže 26a, in Mavri Dean, Nova Gorica, Cankarjeva 36, vstopila 24. 10. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Marković Zoran, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Mavri Dejan, imenovana 24. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-30273
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00331 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SAGA, Računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Vrtojbenska 2a, Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/02642/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5675227
Firma: SAGA, Računalniški inženiring
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SAGA, d.o.o., Nova
Gorica
Sedež: Solkan, Ul. IX. korpusa 73
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računal-
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niških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30290
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01243 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa JELKA, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podkraj, sedež: Podkraj
71b, Col, pod vložno št. 1/01297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5433690
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Čuk Jurij, Col, Podkraj
71b, vstop 26. 9. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi za: minerska dela
za potrebe rudarstva ter vrtanje.

Rg-30301
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01325 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa TROJER, agro promet,
Renče, d.o.o., sedež: Arčoni 7, Renče, pod
vložno št. 1/00598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5317550
Firma: TAP, Trgovsko in avtoservisno
podjetje, d.o.o., Renče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trojer Viktor, Renče, Arčoni 7, vstop 8. 1. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi na: zastavljalnico.

Rg-30274
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01246 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BILKA, d.o.o., Trgovina s
kmetijskim in reprodukcijskim materialom, Bilje, sedež: Bilje 3, Renče, pod vložno št. 1/01367/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5443504
Osnovni kapital: 1,573.000 SIT
Utanovitelj: Fornazarič Dean, Miren,
Orehovlje 15, vstop 16. 10. 1990, vložek
1,573.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-30276
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01248 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FRIIGO, Inženiring, trgovina, servisiranje, d.o.o., Volčja Draga,
sedež: Volčja Draga 31b, Volčja Draga,
pod vložno št. 1/02450/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5601851
Osnovni kapital: 1,653.000 SIT
Ustanovitelj: Suli Silvo, Nova Gorica,
IX. korpus 58a, vstop 12. 5. 1992, vložek
1,653.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-30286
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01247 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MARK, Marketing in veletrgovina, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež: Bratuževa 13a, Šempeter, pod vložno
št. 1/01060/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5391148
Osnovni kapital: 2,956.000 SIT
Ustanovitelja: Maraž Bruna, Šempeter
pri Gorici, Stjenkova 57, in Zorn Zmago,
Dornberk, Prvačina 221, vstopila 14. 5.
1990, vložila po 1,478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-30287
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01837 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIGO, d.o.o., Trgovina, storitve, svetovanje, Nova Gorica, sedež: Prvomajska 11, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5617596
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Reljič Robert in Reljič Lilijana, oba iz Nove Gorice, Prvomajska 11,
vstopila 1. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30291
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01397 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AGRO ROMANA, Družba za storitve in trgovino, d.o.o., Selo,
sedež: Selo 28e, Črniče, pod vložno št.
1/01485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5458625
Osnovni kapital: 1,859.000 SIT
Utanoviteljica: Mrmolja Romana, Črniče, Selo 28e, vstop 15. 12. 1990, vložek
1,859.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih
nespecializiranih
prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6024 Cestni tovorni promet.
Rg-30297
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00533 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa R.O.L.U., Proizvodnja in
trgovina, Zalošče, d.o.o., sedež: Zalošče
30d, Dornberk, pod vložno št. 1/01683/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5489237
Ustanovitelja: Rojc Franc, Dornberk,
Zalošče 30d, vstop 9. 5. 1991, vložek
965.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mozetič Marij, izstop 18. 7. 1995.
Rg-30299
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01155 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ZUZA, Trgovina, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Tolmin, sedež:
Poljubinj 96, Tolmin, pod vložno št.
1/03025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki
Matična št.: 5758122
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelja: Zuza Aleš, in Zuza Florijana, oba iz Tolmina, Na hribih 28, vstopila 5. 4. 1993, vložila po 925.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30303
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00564 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/03546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5919835
Firma: ASCOM, Montaža kolektorjev,
d.o.o.
Skrajšana firma: ASCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Idrija, Vojkova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FMR, Podjetje za financiranje, marketing in razvoj, d.d., Idrija, Lapajnetova 9, vstop 18. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Makuc Viljem, Idrija, Grilčeva 30,
imenovan 20. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev.
Rg-30304
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00581 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/03548/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925533
Firma: LEBAN P & N, Prevoz in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: LEBAN P & N, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove brigade 31
Ustanovitelja: Leban Patrik, Solkan, IX.
korpus 54a, in Levpušček Nataša, Kanal,
Avče 47c, vstopila 13. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6024 Cestni tovorni promet.
Rg-30305
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00572 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/03549/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5924758
Firma: FIMAGO, Finančno svetovanje
in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: FIMAGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove brigade 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milost Matejka, Nova Gorica, Gradnikove brigade 33, in Frandolič
Robert, Kobarid, Stresova 13a, vstopila
2. 11. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Milost Matejka, imenovana 2. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 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; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
6024 Cestni tovorni promet; 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 prometu z nepremičninami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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 kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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 prometu z nepremičninami; 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; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-30306
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00575 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/03550/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5924871
Firma: BREVETA, Urarstvo, optika,
zlatarstvo, graverstvo, cvetličarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BREVETA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Solkan, C. IX. korpusa 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Škrlj Milena, Škrlj Albin,
Škrlj Tomaž in Škrlj Boštjan, vsi iz Solkana, C. IX. korpusa 86, vstopili 6. 11. 1995,
vložili po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Škrlj Milena, imenovana 6. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-

Rg-30307
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00582 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/03547/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925584
Firma: FEEDBACK, Grafika-marketing-trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FEEDBACK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Branik, Branik 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vodopivec Andrej, Dolina,
Trst, Loc. Mattonaia 306, vstop 27. 10.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vodopivec Andrej, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Vodopivec Silva, Branik 65, imenovana 27. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in

Rg-32492
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00027 z dne 16. 1. 1996 pod
št. vložka 1/03561/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža, vstop in izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in prenos iz OS Maribor s temile podatki:
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Matična št.: 5746124
Firma: WORLDPUMP, Investicijski in
finančni inženiring, konstruiranje in trgovina, d.o.o., Miren
Skrajšana firma: WORLDPUMP, d.o.o.,
Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miren, Miren 126
Osnovni kapital: 80,016.000 SIT
Ustanovitelji: MARKA S.p.A, izstopil
30. 11. 1994; LOMARA S.p.a., Montecchio
Maggiore, Via Lombardi 14, vložil
3,000.000 SIT, in WORLDPUMP S.p.a.,
Milano, Via S. Antonio M. Zaccaria 1, vstopila 30. 11. 1994, vložila 77,016.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Briganti Gaetano, razrešen 18. 8.
1995; direktor Obad Iztok, Dekani 278, imenovan 18. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo 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, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
št. reg. vložka 1/8001/00.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 27,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gradbeno obrtno podjetje
ZIDAR, p.o., Vipava, izstopilo 25. 8. 1995;
Nikolić Igor, Vipava, Manče 10, vložil
200.000 SIT, Lavrenčič Damijan, Ajdovščina, Goriška cesta 23b, vložil 290.000 SIT,
Jamšek Silva, Vipava, Lože 15, vložila
250.000 SIT, Nusdorfer Katja, Vipava, Bevkova 1, vložila 350.000 SIT, Bratina Laura,
Ajdovščina, Predmeja 90, vložila 250.000
SIT, Kobal Jožef, Vipava, Sanabor 4, vložil
200.000 SIT, Matjašec Božidar, Črniče, Selo 34, vložil 290.000 SIT, Naglost Borut,
Vipava, Laurinova ulica 8, vložil 200.000
SIT, Pižent Jožef, Ajdovščina, Ob Hublju 3,
vložil 350.000 SIT, Žorž Karel, Vipava,
Kreljeva ulica 1, vložil 400.000 SIT, Dorbež Danilo, Vipava, Bevkova 10, vložil
400.000 SIT, Malik Jože, Vipava, Slap 4d,
vložil 290.000 SIT, Ambrožič Viktor, Vipava, Slap 7a, vložil 400.000 SIT, Posega Marko, Vipava, Na hribu 22, vložil 350.000 SIT,
Rosa Stanislav, Podnanos 94a, vložil
350.000 SIT, Volk Mitjan, Ajdovščina, Cesta 68, vložil 90.000 SIT, Fajdiga Alojz,
Vipava, Goče 4a, vložil 200.000 SIT, Bizjak Milovan, Vipava, Na hribu 39, vložil
290.000 SIT, Fajdiga Jože, Vipava, Goče
56, vložil 290.000 SIT, Frelih Alojz, Podnanos, Lozice 32, vložil 400.000 SIT, Lemut
Jože, Vipava, Lože 52, vložil 400.000 SIT,
Mislej Rudolf, Podnanos 23, vložil 400.000
SIT, Potrata Metod, Vipava, Slap 14, vložil
350.000 SIT, Kodele Franc, Vipava, Gradišče nad Vipavo 35a, vložil 400.000 SIT,
Bizjak Jožef, Vipava, Dolga Poljana 7, vložil 400.000 SIT, Poniž Janez, Vipava, Pod
gradom 13, vložil 400.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 2,700.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV,
vložil 2,700.000 SIT, in Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 13,410.000 SIT – vstopili
25. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lavrenčič Damijan, razrešen 25. 8. 1995 kot
direktor in imenovan za začasnega direktorja, ki zastopa podjetje brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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 stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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 proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00441/00601 – 1995/IJS z dne 13. 12. 1995.

Rg-32495
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00623 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Gradbeno obrtno podjetje
ZIDAR, p.o., Vipava, sedež: Goriška cesta 43, Vipava, pod vložno št. 1/00097/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme,
kapital, vstop in izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5072328
Firma: ZIDAR, Gradbeno obrtno podjetje, Vipava, d.o.o.
Skrajšana firma: GOP ZIDAR, Vipava,
d.o.o.

Rg-32499
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00173 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GABEZ – GLOB & Co.,
d.n.o., podjetje za kmetijsko proizvodnjo,
Grahovo ob Bači 65a, sedež: Grahovo ob
Bači 65a, Grahovo ob Bači, pod vložno št.
1/03082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5764416
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, prireja mleka;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za nego telesa; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Rg-32501
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00621 z dne 11. 1. 1996 pod
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št. vložka 1/03556/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929938
Firma: CONCORDE-GO, Turistična
agencija, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: CONCORDE-GO,
d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Ledine 7
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Puc Dominik, vložil
375.000 SIT, in Tanacek Orlanda, vložila
1,125.000 SIT, oba iz Nove Gorice, Ledine
7, vstopila 12. 12. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Puc Dominik in namestnica direktorja
Tanacek Orlanda, imenovana 12. 12. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-

nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

št. 1/02115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5562996
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 5020 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

Rg-32504
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00227 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa WAL-MA SPED, Špedicija, d.o.o., Idrija, Boška Dedejiča 8, sedež:
Boška Dedejiča 8, Idrija, pod vložno št.
1/00413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, vstop družbenikov in spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5296064
Firma: WAL-MA SPED, Špedicija,
d.o.o., Spodnja Idrija
Skrajšana firma:
WAL-MA SPED,
d.o.o., Spodnja Idrija
Sedež: Spodnja Idrija, Slovenska 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čebokli Valter, Kobarid,
Volaričeva 23, vstopil 17. 12. 1989, vložil
435.000 SIT, ter HIDRIA TRADING, d.o.o.,
Idrija, Staneta Rozmana 19a, vložil 765.000
SIT, Kurtanjek Irena, Idrija, Študentovska
3a, vložila 150.000 SIT, in Seljak Iztok,
Spodnja Idrija, Slovenska 27, vložila
150.000 SIT, vstopili 24. 1. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čebokli Valter, ki od 24. 1. 1994 zastopa družbo brez omejitev, razen za sklepanje
naslednjih poslov: poslov, katerih vrednost
presega protivrednost 50.000 DEM, najemanje in dajanje posojil, odtujitev oziroma
obremenitev osnovnih sredstev družbe, nabavo osnovnih sredstev, katerih vrednost
presega 5.000 DEM, za katere potrebuje soglasje skupščine družbe – za preračunavanje v DEM se upošteva srednji devizni tečaj
Banke Slovenije, ter Mlakar Zora, imenovana 24. 1. 1994, ki kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev, razen za sklepanje istih poslov kot direktor.
Rg-32505
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01851 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa A.G., Arhitektura – gradbeništvo, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Delpinova 13, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5309093
Firma: A.G., Arhitektura – gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: A.G., d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Begunovič Jagoda, Šempeter pri Gorici, I. Suliča 18a, Kodelja Nevenka, Nova Gorica, Gradnikove brigade
39, Kosmačin Anton, Šempeter, I. Suliča
18a, in Kosmačin Branko, Breginj, Stanovišče 19, vstopili 21. 11. 1989, vložili po
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-32507
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02463 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA TRGOVINA, d.o.o., Šempeter, sedež:
Vrtojbenska c. 62, Šempeter, pod vložno
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prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

subjektu vpisa HIT-INVEST, investicije in
razvoj, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX.
Korpus 35, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5341906
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1996: 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

zem, zunanjo trgovino in špedicijo, Nova
Gorica, d.o.o., sedež: Vipavska 124, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00753/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5337780
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove brigade 41
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kosovel Marko, vložil
1,126.500 SIT, in Kosovel Jože, vložil
375.500 SIT, oba iz Nove Gorice, Vipavska
124, vstopila 21. 1. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-32509
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01173 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TAHOGRAF, Podjetje za
finomehaniko, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Ivana Regenta 57, Nova Gorica, pod vložno št. 1/01003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, skrajšano firmo in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5380898
Skrajšana firma: TAHOGRAF, d.o.o.,
Nova Gorica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Povšič Ivan in Povšič Milojka, oba iz Nove Gorice, Ivana Regenta
57, vstopila 6. 6. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Povšič Milojka, imenovana 30. 5. 1994 za namestnico direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-32514
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01195 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PASTA, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Anhovo, sedež:
Globno 11, Anhovo, pod vložno št.
1/02068/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5578353
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanoviteljica: Kodelja Damjana, Anhovo, Ložice 53, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32518
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01842 z dne 3. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DAČER – podjetje za špedicijo in transport, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Šmihel 19, Šempas, pod vložno št.
1/02245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5596556
Firma: DAČER, Podjetje za transport
in špedicijo, d.o.o.
Skrajšana firma: DAČER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Černigoj Davorin, Šempas,
Šmihel 19, vstop 9. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 1. 1996: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja.
Rg-32536
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00465 z dne 30. 1. 1996 pri

Rg-32537
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02498 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAKO, Podjetje za turi-

Rg-32538
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01545 z dne 30. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Z. GAJ, Turizem, trgovina,
gostinstvo, d.o.o., Dornberk, sedež: Prešernova 29, Dornberk, pod vložno št.
1/02893/00 visalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5734053
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: Cotič Jožef, Dornberk,
Prešernova 30, Čotar Eljo – Robert, Dornberk, Vodnikova 29, Gregorič Dušan, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 14c, Harej
Alojz, Dornberk, Tabor 7a, Kavčič Franjo,
Dornberk, B. Vodopivca 17, Kavčič Marijo,
Dornberk, Tabor 58, Kavčič Stojan, Dornberk, Tabor 58, Mlečnik Alojz, Dornberk,
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Tabor 8a, Mrevlje Boris, Dornberk, Tabor
29, Mrevlje Jožef, Dornberk, Draga 19,
Mrevlje Silvo, Dornberk, Tabor 30, Mrevlje
Zorko, Volčja Draga 51, Plahuta Adam, Branik, Branik, 220, Plahuta Alojz, Dornberk,
Tabor 64, Plahuta Miroslav, Dornberk, Tabor 64, Vidmar Ivan, Dornberk, B. Vodopivca 10, Vidmar Simon, Dornberk, Potok
26, Vodopivec Franc, Dornberk, Potok 29,
Vodopivec Ivan, Dornberk, Tabor 6, Kovačič Anton, Dornberk, Gregorčičeva 37, in
Harej Danilo, Dornberk, Tabor 37, vstopili
15. 1. 1993, vložili po 72.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

po 53.511,75 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Česnik Dragica, imenovana 4. 5. 1994 za namestnico direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-32548
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00502 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FMR, Podjetje za financiranje, marketing in razvoj, d.d., sedež:
Lapajnetova 9, Idrija, pod vložno št.
1/00899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5360641
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lapajne Peter, razrešen 1. 10. 1995;
direktor Kren Andrej, Idrija, Gregorčičeva
41, imenovan 1. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-32540
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00422 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa HIT-INVEST, Investicije
in razvoj, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX.
Korpus 35, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5341906
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bon
Darjo, Nova Gorica, Bratov Hvalič 134, razrešen 1. 12. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-32541
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00343 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa NORDWOOD, Trgovina in
trgovinske storitve, d.o.o., Kobarid, sedež: Krilanova 10, Kobarid, pod vložno št.
1/02305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5596564
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Fratina Jana, razrešena 31. 5.
1995; direktor Ivančič Arno, Nova Gorica,
Kidričeva 29b, imenovan 1. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-32542
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01231 z dne 29. 1. 1996
pri subjektu vpisa MOBING, Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Idrija, sedež: Triglavska 31, Idrija, pod vložno št.
1/03257/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in sedeža, vstop družbenika,
spremembo zastopnika in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5801583
Firma: MOBING, d.n.o., Česnik & Česnik, Proizvodnja, trgovina, storitve, Idrija
Skrajšana firma: MOBING, d.n.o., Česnik & Česnik, Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovorostjo
Sedež: Idrija, Triglavska 43
Ustanovitelja: Česnik Vojko, vstopil
14. 6. 1993, in Česnik Dragica, vstopila 4. 5.
1994, oba iz Idrije, Triglavska 43, vložila

Rg-32543
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01656 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ALIMENTA, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Biljana, sedež: Biljana 28a, Dobrovo, pod vložno št.
1/02314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5609011
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikulin Istok, Dobrovo,
Biljana 28a, in Peršolja Silvan, Kojsko,
Šmartno 79a, vstopila 9. 4. 1992, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mikulin Istok, razrešen 30. 6. 1994, kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-32544
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00883 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE,
d.o.o., Lokavec, sedež: Lokavec 3a, Ajdovščina, pod vložno št. 1/01833/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, vstop in izstop družbenice in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5519888
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Kovač Julija, izstop
28. 4. 1994; Kovač Rožica, Ajdovščina,
Lokavec 3a, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: gostinstvo in
turizem v celoti; prodajo plina; proizvodnjo tekstilnih izdelkov vseh vrst, izdelavo
nogavic in pletilskih izdelkov; proizvodnja
galanterijskih izdelkov iz usnja, papirja,
lesa in plastike; organizacijo in izvajanje
družabnih, kulturnih in športnih prireditev.
Rg-32547
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00031 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMORJE EXPORT,
Prosta in carinska cona, p.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska c. 13, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep sodišča o uvedbi stečaja ter spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5001609
Firma: PRIMORJE EXPORT, Prosta
in carinska cona, p.o., Nova Gorica, v
stečaju
Skrajšana firma: PRIMORJE EXPORT,
p.o., Nova Gorica, v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ivovič Slobodan, razrešen 5. 1.
1996; stečajni upravitelj Taljat Dušan, Tolmin, Tumov drevored 1, imenovan 5. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-32549
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00501 z dne 15. 1. 1996 pod
št. vložka 1/03563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev Sklada stavbnih zemljišč s temile podatki:
Matična št.: 5915325
Firma: Sklad stavbnih zemljišč Občine
Bovec
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Bovec, Trg golobarskih žrtev 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rupnik Gregor, Bovec, Brdo 54, imenovan 3. 9.
1995 za predsednika upravnega odbora sklada, ki sklepa pogodbe o oddaji stavbnega
zemljišča po predhodnem sklepu komisije
za oddajo stavbnega zemljišča, pogodbe o
oddaji del za ureditev stavbnega zemljišča
pa na podlagi predhodnega sklepa upravnega odbora sklada.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti.
Rg-32551
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02186 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MA-TEX, Podjetje za elektrotehniko, računalništvo in trgovino,
d.o.o., Pod Markom 15, Šempeter pri Gorici, sedež: Pod Markom 15, Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/03161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5774560
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferfolja Martin in Ferfolja Pavel, oba iz Šempetra pri Gorici, Podmark 15, vstopila 22. 6. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 702 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
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me v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

nja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom, sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-

mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-32552
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01258 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMA, Gostinstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1, Anhovo, pod vložno št. 1/02096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, vstop družbenika ter spremembo dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5563313
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjan Marija, vstopila
28. 1. 1992, vložila 825.000 SIT, in Gorjan
Matej, vstopil 1. 6. 1994, vložil 675.000
SIT, oba iz Tolmina, Tolminskega punta 9,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gorjan Matej, imenovan 1. 6. 1994 za namestnika direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi na: leasing ter nakup gradbene mehanizacije in opreme zaradi oddajanja v najem.
Rg-32553
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00734 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa D-IMEX, Uvoz-izvoz, nabava in prodaja, zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev, Kobarid, d.o.o., sedež: Staro selo 1b, Kobarid,
pod vložno št. 1/00414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop in izstop družbenika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5301173
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Skočir Dušan, Arnoldstein
207, 9601 Arnoldstein 207, vstop 12. 12.
1989, vložek 1,201.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lazar Irena, izstop 28. 4.
1994; Skočir Danica, Kobarid, Staro selo
1b, vstop 28. 4. 1994, vložek 300.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 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; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-

Rg-32554
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00324 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FININVEST, Opravljanje
svetovalnih in drugih poslov, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Kidričeva 11, Nova Gorica, pod vložno št. 1/01676/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5491835
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zorzenone Viljem, razrešen 12. 5.
1995; direktor Benko Anton, Branik 175,
imenovan 12. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-32555
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00432 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FMR, Podjetje za financiranje, marketing in razvoj, d.d., sedež:
Lapajnetova 9, Idrija, pod vložno št.
1/00899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5360641
Člani nadzornega sveta: Petrič Stojan,
Kleindienst Jurij in Sever Bojan, izstopili
16. 6. 1995; Petrič Stojan, Kleindienst Jurij
in Sever Bojan, vstopili 16. 6. 1995.
Rg-32556
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02021 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EDIP, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ozeljan, sedež: Ozeljan 32d, Šempas, pod vložno št. 1/01590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5493986
Firma: EDIP, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EDIP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pelicon Evgen, Šempas
103, vstopil 12. 12. 1989, ter Kuljad Silvester, Grgar, Ravnica 8e, Mervič Ladislav,
Šempas, Ozeljan 32d, in SLEMI & CO.,
Podjetje za razvoj, inženiring, servis in trgovino, d.o.o., Celje, Puncerjeva 3, vstopili
17. 9. 1992, vložili po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-32558
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00043 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ZAVOD PRIMORSKO
DRAMSKO GLEDALIŠČE, Nova Gorica, sedež: Trg Edvarda Kardelja 5, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00108/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5053358
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Starina Janez, Nova Gorica, Gradnikove brigade 15, razrešen 1. 12. 1994 kot v.d. direk-
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torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
gledališče brez omejitev, razen pri odtujitvi
premoženja, za kar potrebuje soglasje ustanovitelja.

grafična dejavnost – sitotisk za natis propagandnega in reklamnega materiala in drugih
tiskarskih storitev za lastne potrebe.
Na novo se vpišejo naslednje dejavnosti:
priprava uprizoritev in uprizarjanje predstav; spodbujanje razvoja slovenske dramatike; širjenje gledališke kulture; sodelovanje v gledališki vzgoji; strokovna pomoč
gledališkim ljubiteljem; TV snemanje za
lastne potrebe in za RTV; sodelovanje z
drugimi gledališči; izmenjava gledaliških
uprizoritev z drugimi gledališči oziroma ansambli; organizacija festivala; organiziranje gostovanj drugih gledališč in umetniških
skupin iz domovine in tujine; organiziranje
amaterskega mladinskega odra in strokovnih tečajev; opravljanje prevoznih in mizarskih storitev.

Skrajšana firma: ROTO INOX, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Vinka Vodopivca
45, Kromberk
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelja: Pavšič Miran in Pavšič
Magda, oba iz Nove Gorice, Cankarjeva 54,
vstopila 23. 3. 1993, vložila po 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi na: proizvodnjo,
montažo in servisiranje kletarske opreme
ter kletarskih naprav in drugih strojnih naprav; proizvodnjo inox cevi, ventilov in drugih kovinskih izdelkov; konsignacijo vozil,
rezervnih delov, tehničnega blaga in blaga
za široko porabo.

Rg-32561
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01189 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
NOVA GORICA, p.o., sedež: Gregorčičeva 16, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00027/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5057078
Firma: DOM UPOKOJENCEV NOVA
GORICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljici: Občinska skupnost socialnega skrbstva, izstop 6. 5. 1993; Vlada
Republike Slovenije, Ljubljana, vstop 6. 5.
1994, odgovornost: odgovarja do določene
višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šinogoj Ivan, Solkan, Milojke Štrukelj 34, ki od 26. 7. 1993 zastopa delovno
organizacijo z omejitvami, da brez predhodnega soglasja sveta doma ne more skleniti: pogodb o nakupu reprodukcijskega materiala, osnovnih sredstev, sredstev skupne
porabe in storitvah tretjim. Te pogodbe sme
sklepati v skladu z letnim načrtom.
Rg-32562
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01737 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Primorsko dramsko gledališče, Nova Gorica, p.o., sedež: Leninova
2, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00108/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in odlokom ter spremembo firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5053358
Firma: ZAVOD PRIMORSKO DRAMSKO GLEDALIŠČE, NOVA GORICA
Skrajšana firma: PRIMORSKO DRAMSKO GLEDALIŠČE, NOVA GORICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5
Ustanoviteljica: Skupščina občine Nova
Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, vstop 12. 7. 1974, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dumančič Tomica, razrešen 31. 8.
1994; Starina Janez, Nova Gorica, Gradnikove brigade 15, imenovan 1. 9. 1994 za
v.d. direktorja, ki zastopa zavod brez omejitev, razen pri odtujitvi premoženja, za kar
potrebuje soglasje ustanovitelja.
Črtajo se dosedanje dejavnosti: odrska
dejavnost – dramske in sorodne umetniške
aktivnosti in kulturno umetniško izobraževalne dejavnosti, strokovni tečaji in mladinski oder; prevoz blaga v cestnem prometu –
prevoz tovora na lokalnih in daljših relacijah s tovornjakom za lastne in s prostimi
kapacitetami tudi za tuje potrebe; izdelava
in popravilo lesenih predmetov za lastne in
s prostimi kapacitetami tudi za tuje potrebe;

Rg-32563
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02194 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LMS PLUS, inženiring,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Žapuže 83, Ajdovščina, pod vložno št. 1/02424/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5618380
Firma: LMS BOLČINA IN OSTALI,
d.n.o., inženiring
Skrajšana firma: LMS BOLČINA IN
OSTALI, d.n.o.
Pravoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Bolčina Alojz in Bolčina
Mojca, oba iz Vipave, Vojkova 29, vstopila
5. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Bolčina Alojzu, ki je bil razrešen
20. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego
telesa.
Rg-32565
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01597 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ROTO INOX, prodaja kletarske opreme, Grgar, d.o.o., sedež: Grgar 90a, Grgar, pod vložno št. 1/02982/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme in sedeža ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5721989
Firma: ROTO INOX, Proizvodnja in
prodaja, d.o.o.

Rg-32566
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00428 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AVIP, Družba za upravljanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva
7, Nova Gorica, pod vložno št. 1/03328/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5821282
Osnovni kapital: 125,000.000 SIT.
Rg-32568
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00408 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KOVIN, Družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Vipavska cesta 4, Ajdovščina, pod
vložno št. 1/01859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o uvedbi stečajnega postopka (opr. št. St 12/95) ter spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5545099
Firma: KOVIN, Družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina, v stečaju
Skrajšana firma: KOVIN, d.o.o., Ajdovščina, v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škvarča Božidar, razrešen 29. 6.
1995; stečajna upraviteljica Rovtar Kalin
Sonja, Solkan, Šolska 21, imenovana 29. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-32571
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02424 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BIS, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Titov trg 3, Ajdovščina, pod vložno št. 1/03100/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, izstop
družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5803136
Firma: BIS, d.o.o., Proizvodnja, trgovina in zastopstvo
Skrajšana firma: BIS, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelji: Žgavc Ljubo, izistopil
27. 12. 1994; Pobega Mirjan in Pobega Mira izstopili 12. 6. 1995; Delfar David, Koper, Istrske brigade 15, vstopil 2. 2. 1993,
vložil 1,604.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žgavc Ljubo, razrešen 27. 12. 1994;
direktorica Pobega Mirjan, razrešena 12. 6.
1995; direktor Delfar David, imenovan
12. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 9211 Snemanje filmov in fideofilmov.

2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

pri gradnji, rekonstrukciji in adaptaciji
kompletnih gospodarskih in drugih objektov; posredovanje pri prometu z nepremičninami; zaključna dela v gradbeništvu
(tesarska, kleparska, pleskarska, keramičarska, tlakarska ipd.) z delom in sredstvi
kooperantov; gradnja objektov nizke in visoke gradnje; gradnje objektov nizke in visoke gradnje z delom in sredstvi kooperantov; zaključna dela v gradbeništvu (kleparska, slikopleskarska, tlakarska, keramičarska, parketarska ipd).

Rg-32573
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00510 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ALPKOMERC TOLMIN,
Trgovina in gostinstvo, d.d., sedež: Postaja 4, Most na Soči, pod vložno št.
1/00241/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5025427
Član nadzornega sveta: Abram Edvard,
vstopil 20. 6. 1995.
PTUJ
Rg-31549
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00156 z dne 13. 12. 1995
pri subjektu vpisa TOVARNA VZMETI
PTUJ, proizvodnja vseh vrst vzmeti in
inženiring na področju vzmetenja, p.o.,
sedež: Formin 39d, 2272 Gorišnica, pod
vložno št. 1/00895/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o. v delniško družbo s temile podatki:
Matična št.: 5216028
Firma: TVP – VZMETNI INŽENIRING, inženiring in proizvodnja vzmeti
in vzmetnih elementov, d.d.
Skrajšana firma: TVP – VZMETNI INŽENIRING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 102,313.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 11. 9. 1995, vložek
102,313.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Solina Janez, Ormož, Kolodvorska 2, ki kot
predsednik uprave zastopa družbo brez omejitev ter člani uprave Rojs Albin, Ptuj, Mestni vrh 112, Emeršič Srečko, Gorišnica,
Moškajnci 114/e in Bosilj Dušan, Ptuj, Seliškarjeva 7, ki zastopajo družbo brez omejitev – vsi imenovani 31. 8. 1994.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;

Rg-31580
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00088 z dne 10. 1. 1996 pod št.
vložka 1/09494/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbenikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in prenos iz Okrožnega sodišča Celje s temile podatki:
Matična št.: 5536081
Firma: PI – PA, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PI – PA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Klepova 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Udovič Brumec Snežana,
Slovenske Konjice, Vinogradna 24, vstopila 11. 11. 1991 ter Udovič Svarun, Ptuj,
Klepova 30 in Ilec Petra, Ptuj, Ulica Lackove čete 5b, vstopila 25. 5. 1994, vložila po
750.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost družbe se razširi s temile dejavnostmi: inženiring – organizacija in posredovanje pri gradnji, rekonstrukciji in
adaptaciji kompletnih gospodarskih in drugih objektov; posredovanje pri prometu z
nepremičninami; zaključna dela v gradbeništvu (tesarska, kleparska, pleskarska, keramičarska, tlakarska ipd.) z delom in
sredstvi kooperantov; gradnja objektov nizke in visoke gradnje; gradnja objektov nizke in visoke gradnje z delom in sredstvi
kooperantov; zaključna dela v gradbeništvu
(kleparska, slikopleskarska, tlakarska, keramičarska, parketarska ipd.).
Dejavnost družbe je odslej: posredovanje
v prometu blaga in storitev; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; gostinske
storitve prehrane in druge gostinske storitve;
inženiring – organizacija in posredovanje

Rg-32911
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00217 z dne 12. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925240
Firma: SAVA GUMARNA, proizvodnja gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVA GUMARNA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ormoška cesta 33a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: SAVA KRANJ, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov, p.o., Kranj, Škofjeloška cesta 6, vstop
21. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štros Saša, Ptuj, Rimska ploščad 6,
imenvoan 21. 11. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da potrebuje predhodno soglasje
ustanovitelja za posle v zvezi s pridobivanjem ali odtujitvijo osnovnih sredstev in
drugih nepremičnin, za posojilne pogodbe
ter hipotekarna ali druga jamstva, ki bi jih
prevzela družba, za sklepanje pogodb, ki se
nanašajo na pravice industrijske lastnine.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7482
Pakiranje.
Rg-37511
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00207 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpisa VUK & VUK, podjetje za
opravljanje montažnih del in inženiring,
prevozništvo in rent a car, d.o.o., sedež:
Zavrč 6, 2283 Zavrč, pod vložno št.
1/09018/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, poslovnega deleža in zastopnika ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5822335
Sedež: 2283 Zavrč, Hrastovec 24/f
Ustanovitelja: Vuk Miran, Zavrč, Hrastovec 130, vstop 7. 10. 1993, vložek
3,958.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vuk Roman, izstop 5. 10. 1995.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Vuk Romanu, ki je bil razrešen
5. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
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njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 6024 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-38831
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00070 z dne 23. 4. 1996 pod št.
vložka 1/09514/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5940052
Firma: MERILO, družba za geodetske
dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: MERILO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2285 Zgornji Leskovec, Berinjak 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lovenjak Janez, Cankova
37 in Lovenjak Kristina, Zgornji Leskovec,
Berinjak 1, vstopila 22. 3. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lovenjak Janez, imenovan 22. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize.

za splošno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-37520
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00231 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa VARTING, podjetje za inženiring varstva pri delu, požarno varnost in
trgovino, d.o.o., sedež: Zagojiči 10/b, 2272
Gorišnica, pod vložno št. 1/02099/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov, družbenikov in
poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5365732
Ustanovitelji: Feguš Anka, izstopila 20.
12. 1995; Feguš Tanja, vstopila 2. 7. 1993
in Feguš Andrej, vstopil 20. 12. 1995, oba
iz Gorišnice, Zagojiči 10/b, vložila po
331.550 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Feguš Anki, ki je bila razrešena
20. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 80410 Dejavnost vozniških šol.
Rg-37534
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00075 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa SREGRAD, gradbeno industrijsko podjetje, d.o.o., Ormož, Vrazova
ulica 5, Podružnica Središče ob Dravi, sedež: Ob bencinskem servisu, 2277 Središče ob Dravi, pod vložno št. 1/09428/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5866758
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-37535
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00005 z dne 15. 4. 1996 pod št.
vložka 1/09428/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5866758
Firma: SREGRAD, gradbeno industrijsko podjetje, d.o.o., Ormož, Vrazova ulica 5, Podružnica Središče ob Dravi
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2277 Središče ob Dravi, Ob bencinskem servisu
Ustanovitelj: SEGRAD, gradbeno industrijsko podjetje, d.o.o., Ormož, Vrazova ulica 5, vstop 28. 12. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škorjanec Franc, Središče ob Dravi,
Šalovci 49, imenovan 28. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-38832
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00082 z dne 25. 4. 1996 pod št.
vložka 1/09515/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943957
Firma: LEHMER & VUK, proizvodnja, trgovina in promet, d.o.o.
Skrajšana firma: LEHMER & VUK,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5/208
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: Heribert Fritz Helmut,
Bruck, Randsberger strasse 8 in Vuk Miran,
Zavrč, Hrastovec 130, vstopila 5. 4. 1996,
vložila po 4,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žganjar Marjan, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Zimmerman Willi
Waldemar, Bruck, Markt, imenovana 9. 4.
1996.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130 proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav

Rg-38833
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00056 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpisa FREECOM, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Grajenščak 11/a, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/03830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5914426
Dejavnost, izbrisana 12. 3. 1996: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
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na debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina 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
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 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 Razmoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno
krmiljenje;
50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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 blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85322 Dejavnost invalidskih organizacij.
Pri dejavnosti K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizije.

Rg-38834
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00196 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa MIKROFILM COPY, storitve,
trgovina, servis, d.o.o., sedež: Tovarniška
10, 2325 Kidričevo, pod vložno št.
1/03463/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5449979
Sedež: 2250 Ptuj, Kajuhova 3
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-

Rg-38836
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00071 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa MAVRICA, poslovno trgovski
center, d.o.o., sedež: Frankovičeva 6, 2250
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Ptuj, pod vložno št. 1/04509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, družbenikov, zastopnikov in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5563704
Firma: OST–COMPACT, trgovsko, posredniško in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OST–COMPACT, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Ustanovitelja: Krajnik Milan, izstop 13.
2. 1996; Dević Momčilo, Graz, Finkengasse
11, vstop 13. 2. 1996, vložek 1,743.128 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krajnik Milan, razrešen 13. 2. 1996; direktorica Kori Katja, Maribor, Ulica heroja
Bračiča 20, ki zastopa družbo z omejitvijo,
da ne more veljavno sklepati pravnih poslov, ki se nanašajo na družbo, niti je ne
more samostojno zastopati v pravnem prometu brez pisnega soglasja prokurista Heinza-Petra Platzera in prokurist Platzer HeinzPeter, Graz, Schirmleitenstrasse 61, oba
imenovana 27. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 4010
Oskrba z elektriko; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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 domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenej pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Taksi; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovdni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v 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 opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
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kov, d.n., razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti J 67.13
– Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic, pri dejavnosti K 74.12 –
Računovodske, knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje razen opravljanja revizorskih dejavnosti, pri dejavnosti K 74.14 –
Podjetniško in poslovno svetovanje razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci, pri dejavnosti O
92.711 – Prirejanje klasičnih iger na srečo
pa bo družba opravljala tiste igre na srečo,
ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 400.000 SIT (štiristotisoč tolarjev).

na 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 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti K 74.12 Računovodsko,
davčno svetovanje, razen revizije.

Rg-38838
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00220 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa TERMOSOL, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Obrtna cona Hardek, 2270 Ormož,
pod vložno št.
1/02830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5410860
Ustanovitelja: Tovarna obutve Peko Tržič, p.o., izstop 5. 6. 1995; Jurkovič Anton,
Ormož, Gubčeva ulica 7, vstop 5. 7. 1990,
vložek 16,100.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 1930 Proizvodnja obutve; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5116 Posrendištvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-38839
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03287 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa ROFI, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
sedež: Mlinska ulica n.h., 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/08045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5756545
Sedež: 2250 Ptuj, Mlinska cesta 7
Osnovni kapital: 2,828.400 SIT
Ustanovitelja: Filipič Robert, izstop
25. 5. 1994; Rola Marjan, Ptuj, Mlinska cesta 7, vstop 25. 5. 1994, vložek 2,828.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Filipič Robert, razrešen 25. 5. 1994;
direktor Rola Marjan, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-

Rg-38840
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00012 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa PTUJČANKA, trgovsko podjetje
na veliko in malo, d.o.o., sedež: Volkmerjeva 11, 2250 Ptuj,
pod vložno št.
1/04106/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenika in naslova družbenika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5513537
Sedež: 2281 Markovci, Zabovci 4/b
Ustanovitelja: Zorec Marjan, vstopil
18. 6. 1991, in Zorec Silva, vstopila 27. 12.
1995 oba iz Markovcev, Zabovci 4/b, vložila vsak po 1,428.809,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-38842
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05146 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa AVTO BRANKO, podjetje za
opravljanje storitev, trgovine in zunanje
trgovine, d.o.o., sedež: Pleterje 14, 2324
Lovrenc na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/03382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5804159
Firma: AVTO BRANKO, podjetje za
opravljanje storitev in trgovine, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,502.001 SIT
Ustanovitelji: Pšajd Branko, Lovrenc na
Dravskem polju 121a, vložil 937.462 SIT,
Kozoderc Renata, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje 14, vložila 378.767 SIT in Skaza Andrejka, Ptuj, Volkmerjeva cesta 27,
vložila 185.772 SIT – vstopili 16. 12. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Pšajd Branko, ki zastopa družbo brez
omejitev, prokuristka Kozoderc Renata, ki
zastopa družbo brez omejitev in prokuristka
Skaza Andrejka, imenovani 14. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagandiranje; ekonomska
propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti K 74.12 Računovodsko,
davčno svetovanje, razen revizije.

Rg-38843
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00133 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa DOMINKO, podjetje za trgovske, zastopniške, storitveno-proizvodne
dejavnosti, d.o.o., sedež: Ob Studenčnici
4, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01023/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5294762
Osnovni kapital: 88,804.717 SIT
Ustanovitelja: Dominko Anton, vložil
86,704.467 SIT in Dominko Jožica, vložila
2,100.250 SIT, oba iz Podgorcev, Cvetkovci 55, vstopila 25. 10. 1989, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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, 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 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, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6412 Kurirske storitve, razen 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; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda.
Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo
pri prodaji drugih specialnih izdelkov, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov, pri dejavnosti J 67.13 – Druge
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, samo menjalnice in zastavljalnice, pri dejavnosti K 74.12 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen opravljanja
revizijske dejavnosti.
Rg-38844
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00134 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
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tu vpisa AGROZAŠČITA, podjetje za trgovino in opravljanje storitev, d.o.o., sedež: Videm pri Ptuju 4a, 2284 Videm pri
Ptuju, pod vložno št. 1/06276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5822238
Osnovni kapital: 1,952.000 SIT
Ustanovitelja: Lenart Anton, vstopil
27. 1. 1992 in Lenart Jožefa, vstopila 11. 5.
1994, oba iz Vidma pri Ptuju 4a, vložila po
976.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Lenart Jožefa, imenovana 11. 5.
1994.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 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 kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili

in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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 zelenjavo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52483 Tr-

govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-38846
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00094 z dne 14. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943485
Firma: O – MODA 33, podjetje za izdelavo in prodajo obutve, d.o.o.
Skrajšana firma: O – MODA 33, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Opekarniška cesta 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koprivnik Dušan, Tržič,
Podljubelj 154, vstop 18. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koprivnik Dušan, imenovan 18. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

PREDPISI O DRUŠTVIH
IN USTANOVAH
z uvodnimi pojasnili mag. Slavka Debelaka
in dr. Verice Trstenjak
V zgodovini Slovencev so društva odigrala pomembno povezovalno in narodno
prebujevalno vlogo. Po novem zakonu so društva subjekt civilnega prava, ki
pravno osebnost pridobijo z vpisom v register. Kdo lahko ustanovi društvo in
kako? Na to vprašanje podrobno odgovarja mag. Slavko Debelak v uvodnih
pojasnilih.
Kaj predpisuje zakon o ustanovah, razlaga dr. Verica Trstenjak. Pri tem poudarja,
da je premoženje ključna sestavina ustanovitve in delovanja vsake ustanove.
Cena 1.050 SIT
(10335)
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PREDPISI O DELOVNIH
RAZMERJIH, PLAČAH,
ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
(četrta spremenjena in dopolnjena izdaja)
Od 18. januarja 1997 dalje ureja porodniški dopust nov pravilnik
o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka, ki ga morajo poznati
vsi delodajalci in vse matere, ki so ali bodo na porodniškem dopustu.
To pa je samo ena od novosti v novi izdaji Zbirke predpisov
o delovnih razmerjih in zaposlovanju.
V knjigi so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni
tudi:
– poglavje o plačah iz socialnega sporazuma za leto 1996 in zakon
o njegovem izvajanju,
– splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in njene razlage,
– prečiščeno besedilo zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti,
– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– novi pravilniki o izvajanju ukrepov in programov aktivne politike
zaposlovanja, o štipendiranju itd.
Cena: 2100 SIT

(10399)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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