
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 3. IV. 1997 Stran 1273U R A D N I  L I S T
R E P U B L I K E  S L O V E N I J E

Številka 18 Razglasni del z dne 3. aprila 1997 ISSN 1318-9182 Leto VII

LJUBLJANA

Rg-10175

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/12589 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMA, Podjetje za mar-
ketinški consulting in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Nadgoriška c. 39. Ljub-
ljana-Črnuče, pod vložno št. 1/04400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5338654
Osnovni kapital: 1,642.550,48 SIT
Ustanovitelji: Lipovšek Iztok, Škofljica,

Šmarska c. 85, vstop 15. 12. 1989, vložek
410.637,62 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Štrumbelj Igor, Ljubljana, Vrhovci, Ce-
sta III/3, vstop 6. 4. 1990, vložek 410.637,62
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poženel
Boris, Ljubljana, Koseška cesta 38, vstop 6.
4. 1990, vložek 410.637,62, odgovornost:
ne odgovarja; Lovše Janez, Ljubljana, Zi-
herlova 8, vstop 6. 4. 1990, vložek
410.637,62 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-10181

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/12435 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BOIAN – TRANSPORTES,
podjetje za transport in servisiranje,
d.o.o., Ul. Marice Kovačeve 11, Ljublja-
na,  sedež:  Ulica  Marice  Kovačeve  11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5603846
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ban Bojan, Ljubljana, Uli-

ca Marice Kovačeve 11, vstop 16. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-10182

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/12436 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ROAL TRADE, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Obrtniška
17, Grosuplje, sedež: Obrtniška 17, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/20849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860989
Osnovni kapital: 1,665.575 SIT
Ustanovitelj: Košir Robert, Grosuplje,

Obrtniška 17, vstop 11. 12. 1992, vložek

1,665.575 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Boh Aleš, izstop 31. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Boh Aleš, razrešen 31. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 221
Založništvo; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 261 Proizvodnja stekla in stekle-
nih izdelkov; 297 Proizvodnja gospodinj-
skih aparatov in naprav; 361 Proizvodnja
pohištva; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi

nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-30390

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05273 z dne 22. 12. 1995
pod št. vložka 1/27187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919975
Firma:  MAJČEV  DVOR,  Gostinstvo,

turizem in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MAJČEV DVOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Industrijska c. 3, Zg.

Jarše
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija platnenih izdel-

kov INDUPLATI, p.o., Jarše, Domžale,
Kamniška 24, Zg. Jarše, vstop 2. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pevec Pavel, Domžale, Staretova 6,
imenovan 2. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hiršman Jeraj
Zdenka, Milanovič Spomenka in Štrukelj
Ida, vsi vstopili 2. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995:
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 nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

Sodni register
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(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-30391

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05272 z dne 22. 12. 1995
pod št. vložka 1/27186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919967
Firma: INDUPLATI PLASTING, In-

dustrija platnenih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana  firma:  INDUPLATI  PLA-

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

govornostjo
Sedež: Domžale, Kamniška c. 24, Zg.

Jarše
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija platnenih izdel-

kov INDUPLATI, p.o., Jarše, Domžale,
Kamniška 24, Zg. Jarše, vstop 2. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Anton, Domžale, Ljubljanska
134, imenovan 2. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hafner Ivan,
Hribar Janez in Oražem Milena, vsi vstopili
2. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup
(leasing); 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe.

Rg-30412

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03968 z dne 11. 12. 1995
pod št. vložka 1/27101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5911176
Firma: BBDO, agencija za marketing

in propagando, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BBDO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Orlova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BBDO, agencija za marke-

ting i propagandu, d.o.o., Zagreb, Boškovi-
čeva 23, vstop 27. 6. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Ranko, Ljubljana, Celovška cesta
103, imenovan 27. 6. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Lah Igor, Zagreb,
Hrvaška, Rankovičeva 17, imenovan 27. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-30452

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/17843 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRADMAN & CO, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kam-
nik, Kamniška 52, sedež: Kamniška 52,
Kamnik, pod vložno št. 1/04504/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325501
Firma: ŽURBI TEAM, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: ŽURBI TEAM, d.o.o.,

Kamnik
Osnovni kapital: 1,629.968 SIT
Ustanovitelj: Žurbi Roman, Kamnik,

Kamniška 52, vstop 10. 1. 1990, vložek
1,629.968 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 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 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredniš-
tvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
podaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami, gradbe-
nim materialom; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-31220

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/04782 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FERMONT, gradbeno, teh-
nično in trgovinsko podjetje, d.o.o., Men-
geš, Hribarjeva 22, sedež: Hribarjeva 22,
Mengeš, pod vložno št. 1/22761/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5782392
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vahtar Robert, Mengeš,

Hribarjeva 22, vstop 17. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31245

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/04741 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AGROPOP, družba za or-
ganiziranje in izvedbo kulturno umet-
niških prireditev, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Leninov trg 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/03616/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5326931
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlica Simo, Ljubljana,

Šarhova ulica 32, vstop 3. 6. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31336

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/15847 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DAG-MERC, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Langusova 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14851/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanovitelja in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5551790
Firma: DAG-MERC trgovska družba,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,897.000 SIT
Ustanovitelja: Marič Mirko, Ljubljana,

Celovška 144, vstop 12. 12. 1991, vložek
379.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
DAG, p.o., izstop 29. 4. 1994; Gučić Davor,
Sarajevo, Ul. Đemala Bijediča 3, vstop 29.
4. 1994, vložek 1,517.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marič Mirko, razrešen 23. 5. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-31352

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/15899 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AE AKSIOM, tehnične in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2, sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod
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vložno št. 1/24177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5817242
Osnovni kapital: 1,622.867 SIT
Ustanovitelja: Witwicky Danilo, Ljub-

ljana, Preglov trg 5, vstop 12. 12. 1994,
vložek 1,022.406 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rozina Ignacij, Ljubljana, V Mur-
glah 105, vstop 12. 12. 1994, vložek 600.461
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Erjavec
Alojz, izstop 12. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Witwicky Danilo, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Rozina Ignacij, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja; direktor Erjavec Alojz, razrešen
12. 12. 1994.

Rg-31437

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/06625 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LEIS, lesni izdelki, d.o.o.,
Ponikve 49, Videm-Dobrepolje, sedež: Po-
nikve 49, Videm-Dobrepolje, pod vložno
št. 1/16965/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5610281
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Franc, Videm-Do-

brepolje, Ponikve 49, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Virant Martin, izstop 10. 5. 1994.

Rg-31462

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/06505 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ELTOBA, d.o.o., podjetje
za kmetijsko proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve Unec, sedež: Unec 27, Rakek, pod
vložno št. 1/15039/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5596955
Firma: ELTOBA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Unec
Osnovni kapital: 1,859.500 SIT
Ustanovitelj: Bajt Anton, Rakek, Unec

27, vstop 25. 1. 1992, vložek 1,859.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31473

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/06490 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŽIVKO, d.o.o., Podjetje za
trgovino in posredništvo, sedež: Brilejeva
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/06352/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5351936
Firma: TGP – RE’ FORMA, trgovina,

gradbeništvo, posredništvo, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TGP – RE’ FORMA,
d.o.o. Ljubljana

Osnovni kapital: 1,536.450 SIT
Ustanovitelji: Bičanin Živorad, Ljublja-

na, Brilejeva 20, vstop 8. 5. 1990, vložek
147.725 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bičanin Milan, Ljubljana, Tržna 2, vstop 8.
5. 1990, vložek 1,242.450 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bičanin Jablan, Ljublja-
na, Na jami 3, vstop 5. 5. 1994, vložek
146.275 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bičanin Jablan, imenovan 5. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Bičanin Milan, imenovan 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: organiziranje
in posredovanje pri organiziranju potovanj,
izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev v državi in tujini; posredovanje pri
nastanitvi turistov v objektih v individualni
lastnini in drugo posredovanje na področju
turizma; gostinske storitve in nastanitve; go-
stinske storitve prehrane in druge gostinske
storitve; neomenjene storitve na področju
prometa; storitve reklame in ekonomske
propagande; posredovanje v prometu blaga
in storitev; opravljanje vodniške službe; lov-
ni in ribolovni turizem; prevoz potnikov in
blaga v pomorskem prometu; storitve v mor-
skem prometu; posredovanje ob sejmih, kul-
turnih in športnih prireditvah; posredovanje
privatnih aranžmajev in kmečkega turizma;
alternativni turizem; opravljanje propagand-
nih dejavnosti; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina na drobno in debelo z mešanim
blagom; zaključna dela v gradbeništvu in
obrtniška dela (zidarske, pleskarske, mizar-
ske, steklarske storitve, keramične); inštali-
ranje, vzdrževanje in popravljanje vseh vrst
instalacij; servis in popravilo elektrotehnič-
nih, elektronskih aparatov in naprav, radij-
skih in TV sprejemnikov in naprav ipd.;
opravljanje krovskih izolaterskih del; oprav-
ljanje kleparskih del; opravljanje storitev
vseh hišnih in drugih opravil in popravil:
ključavničarska dela, vodovodno in central-
no instalaterska dela, elektroinstalaterska
dela, montaža pohištva, čiščenje bojlerjev
ipd.; napeljava in popravilo centralne kurja-
ve; izdelava proizvodov iz kamna, cementa,
betona, azbesta in podobnih materialov; va-
rilstvo; ključavničarstvo; stavbno-ključav-
ničarska dela; popravilo in vzdrževanje
gradbenih strojev, električnih strojev in dru-
gih elektrotehničnih aparatov in naprav; iz-
delava, popravilo in vzdrževanje električ-
nih strojev in drugih elektrotehničnih apa-
ratov in naprav; izvajanje vzdrževalnih del
na šibkotočnih in jakotočnih napravah ter
inštalacijah; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; marketing, svetovanje,
organizacija proizvodne kooperacije, ko-
mercialno posredovanje na področju elek-
trotehnike, elektronike, strojništva, servisi-
ranja elektrotehničnih, elektronskih in pnev-
matskih naprav, orodjarstva, plastike, gu-
me, kovin, nekovin, lesa ter ostalih in
umetnih materialov; storitve posojanja av-
tomobilov (rent-a-car); storitve notranje in
mednarodne špedicije, posredništvo, komi-
sijski posli na področju prometa blaga in
storitev; uvoz in izvoz neživilskih in živil-
skih proizvodov ter blaga vseh vrst trgov-
skih dejavnosti ter tudi v tranzitu; uvoz-
izvoz novih in rabljenih vozil in delov; tr-

govina z novimi in rabljenimi vozili in deli;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev v korist tretjih oseb.

Rg-31485

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/06426 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa K-HAUS, trgovina, proti-
vlomna zaščita, transport, gostinstvo, in-
ženiring, d.o.o., Poljanska 14, Ljubljana,
sedež: Poljanska 14, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13546/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, zastopnika, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5689074
Firma: K-HAUS, trgovina, protivlom-

na zaščita, transport, gostinstvo, inženi-
ring, d.o.o., Černetova 40, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Černetova 40
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Detela Dejan, Ljubljana,

Poljanska 14, vstop 31. 10. 1991, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Benedik Andreja, Kranj, Benedikova ul.
21b, vstop 6. 5. 1994, vložek 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Benedik Andreja, imenovana 6. 5.
1994, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo samostojno in neomejeno.

Dejavnost se dopolni, tako da se po no-
vem glasi: trgovina na debelo in drobno z
živili in neživilskimi izdelki; posredovanje
pri prometu blaga in storitev v domovini in
tujini; montaža, izdelava in prodaja zaščit-
nih protivlomnih izdelkov; gostinske stori-
tve prehrane in nastanitve; komisijska pro-
daja neživilskih izdelkov; prevoz blaga v
cestnem prometu; marketing; informacijski,
ekonomski, finančni in organizacijski inže-
niring ter svetovanje; izdelava ključev, ko-
vinskih in ključavničarskih izdelkov; izpo-
soja lastnih ali najetih cestnih motornih vo-
zil (rent-a-car); izvoz in uvoz živil in neži-
vilskih izdelkov.

Rg-31641

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/05828 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PIRMAN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Škof-
ljica, sedež: Glinek 17, Škofljica, pod vlož-
no št. 1/04526/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5336228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pirman Bojan, Ljubljana,

Streliška 37a, vstop 22. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pirman Ana, Škofljica, Glinek 17, vstop 22.
12. 1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se razširi tako, da se glasi od-
slej: proizvodnja žičnikov, kovic, vijakov
in drugega žičnega blaga ter različnih pla-
stičnih izdelkov; proizvodnja različnega ko-
vinskega repromateriala; proizvodnja blaga
za široko porabo in drugih kovinskih izdel-
kov; proizvodnja kmetijskih strojev; pro-
izvodnja kovinske, plastične, papirne in le-
sene embalaže; trgovina na drobno in debe-
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lo z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina na drobno in debelo lastnih pro-
izvodov; trgovina z nepremičninami; trgo-
vina na drobno: prodaja od vrat do vrat;
katalogna prodaja, stojnična prodaja, sejem-
ska prodaja, prodaja po pošti; komisijske
prodajalne in posredništvo; promet z nepre-
mičninami; prodaja in posredovanje idej, lon
posli in informatika; posli know how; trgo-
vina na drobno in debelo z vozili, deli in
priborom; leasing računalniške opreme, vo-
zil, gostinske opreme ter tuje delovne sile,
rent-a-car; menjalnica; turistične agencije
in biroji, turistične storitve, organiziranje in
posredovanje potovanj, izletov in ekskurzij
ter drugih turističnih aranžmajev, posredo-
vanje turistov v objekte pri privatnikih ter
drugo posredovanje na področju turizma,
ribolov, catering, organizacija in izvajanje
narodnih šeg in običajev; gostinstvo: go-
stinske usluge prehrane, sampostrežne re-
stavracije in restavracije s strežbo, restavra-
cije prehrane, kavarne, bifeji, nočni zabavni
lokali s programom, kampi, gostinske uslu-
ge prenočevanja, prenočišča, moteli, gostil-
ne, planinski domovi in ostale gostinske us-
luge; marketing-storitve raziskovanja tr-
žišča, kreiranje ekonomske propagande in
reklame, realizacija propagandnih planov in
druge storitve v zvezi s temi posli, priprava
in prezentiranje plakatov in reklamnih pa-
nojev; organiziranje in aranžiranje sejmov,
razstavnih salonov in drugih oblik prikazo-
vanja gospodarskih dejavnosti s področja
lastne proizvodnje, turizma in gostinstva;
vodenje galerij ter salonov z artikli lastne
proizvodnje; avstoprevozništvo (prevoz bla-
ga in oseb v cestnem prometu); servisiranje
vozil; avstopralnica; boljšji trg; špedicija;
servisne storitve za vzdrževanje strojev;
joint ventures posli; agencijske storitve, po-
sredništvo, zastopništvo, komisijske stori-
tve; zbiranje dolgoročnih in kratkoročnih
denarnih sredstev za naložbe v gospodarske
programe ali tekoče poslovanje; nakup in
prodaja licenc, patentov, inovacij ter drugih
oblik industrijske lastnine ter posredovanje
plasmaja; nakup in prodaja industrijskih
viškov; ekonomski inženiring in svetovanje
ter ostale organizacijske in poslovne stori-
tve; zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo; posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu; storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu; mednarodni sejmi s področja lastne
proizvodnje; mednarodni turizem; zastopa-
nje tujih partnerjev in konsignacija v okviru
lastne dejavnosti; mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu; mednarodna špedicija;
uvoz rabljenih vozil.

Rg-31705

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/08730 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STEKLO BAHOR, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kašeljska 46e, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23375/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5776554
Osnovni kapital: 1,787.000 SIT

Ustanovitelj: Bahor Anton, Ljubljana,
Kašeljska 46d, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,787.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31772

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10809 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GRŽI, Prevozniško in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Litija, sedež: Kre-
snice 10c, Litija, pod vložno št. 1/24036/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807433
Osnovni kapital: 1,650.460 SIT
Ustanovitelj: Obolnar Matjaž, Kresnice,

Kresnice 10c, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,650.460 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-

belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
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liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-31799

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/02491 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ONA ON, notranja trgovi-
na, p.o., Ljubljana, Proletarska 4, sedež:
Proletarska 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/01639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo zastopnika, firme, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti, ustanovitelje, kapital in deleže s temi-
le podatki:

Matična št.: 5005477
Firma: ONA ON, Notranja trgovina,

d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana
Skrajšana firma: ONA ON, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 365,804.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 19. 4. 1995, vložek 365,804.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Božič Zvonko, razrešen 19. 4. 1995;
prokurist Horjak Franci, razrešen 19. 4.
1995; direktor Pustovrh Anton, Ljubljana,
Smerdujeva ulica 18, imenovan 19. 4. 1995,
lahko le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine sklepa naslednje pravne posle: po-
godbe, s katerimi se pridobivajo, odtujujejo
ali obremenjujejo nepremičnine; pogodbe o
vlaganju sredstev v druge družbe; pogodbe
o kreditu, posojilne pogodbe in pogodbe o
obročnem odplačevanju v vrednosti nad
10,000.000 SIT; pogodbe o nabavi investi-
cijske opreme in oddaji investicijskih del,
ne glede na njihovo vrednost; pogodbe o

dolgoročni proizvodni kooperaciji; pogod-
be o poroštvu in druge pogodbe, s katerimi
se prevzemajo obveznosti drugih pravnih
oseb ali utrjujejo njihove obveznosti.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5551 Storitve menz; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-31827

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/12206 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  LDM  GRAFIKA,  d.o.o.,
Grafični inženiring, Ljubljana, sedež: Po-
dutiška  24,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23711/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, deležev, ustanoviteljev in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5775752
Firma: MAAH STUDIO, d.o.o., Gra-

fični inženiring, Ljubljana, Podutiška 24
Skrajšana  firma:  MAAH  STUDIO,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ahlin Marko, Ljubljana,

Kebetova ulica 19, vstop 10. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ahlin Dejan, izstop 13. 6. 1994; Su-
šnik Alojzij, izstop 13. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ahlin Marko, imenovan 13. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ah-
lin Dejan, razrešen 13. 6. 1994.

Rg-31830

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/13857 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa METAL – IMPEX, Podjet-
je za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Gro-
suplje, Hribarjeva 8, Grosuplje pod vlož-
no št. 1/11351/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5469929
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vukolič Vladimir, Gro-

suplje, Hribarjeva 8, vstop 5. 12. 1991, vlo-
žek 1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vukolič Aleksandra, Grosuplje, Hri-
barjeva 8, vstop 5. 8. 1993, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vukolič Vladimir, imenovan 5. 8.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 281 Proizvodnja gradbenih ko-
vinskih izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje me-
hanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 366 Druge pre-
delovalne dejavnosti, d.n.; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 523 Trgovina na drobno s
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farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-31842

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/09916 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LESNIKA, d.o.o., podjetje
za svetovanje, inženiring in marketing,
Rakek, sedež: Partizanska 9, Rakek, pod
vložno št. 1/18013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti, ustanoviteljev, zastopnika in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5780411
Osnovni kapital: 1,520.694 SIT
Ustanovitelj: Ješelnik Zvonka, izstop 31.

5. 1994; Ješelnik Franc, Cerknica, Primšar-
jeva 1, vstop 31. 5. 1994, vložek 1,520.694
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ješelnik Zvonka, razrešena 31. 5.
1994; direktor Ješelnik Franc, imenovan 31.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: svetovanje obča-
nom pri uveljavljanju socialnovarstvenih
pravic; svetovanje na področju financ in
davčnih napovedi; organiziranje in izvaja-
nje inženiringa s področja opremljanja inte-
rierjev; kmetijstvo in kooperacija: živinore-
ja; proizvodnja končnih lesenih izdelkov,
proizvodnja lesenega pohištva, proizvodnja
drugih končnih lesenih izdelkov, proizvod-
nja lesene embalaže, proizvodnja lesenih
stavbnih elementov, proizvodnja galanteri-
je iz lesa in plute; proizvodnja raznovrstnih
izdelkov, druga neomenjena industrija; goz-
darstvo in kooperacija: izkoriščanje gozda,
lov in gojitev divjadi; trgovina z živilskimi
in neživilskimi proizvodi na debelo in drob-
no in v tranzitu; prevoz blaga v cestnem
prometu; obrtne storitve in popravila: izde-
lava predmetov iz nekovin, izdelava in po-
pravilo lesenih predmetov, izdelava in po-
pravilo tekstilnih predmetov, izdelava in po-
pravilo izdelkov iz usnja in gume, izdelava
in popravilo raznovrstnih proizvodov; stori-
tve na področju prometa, poslovne storitve;
varstvo otrok in mladine; uvoz in izvoz ži-
vilskih in neživilskih proizvodov na debelo
in drobno in v tranzitu; zastopanje tujih firm
in konsignacija; prevoz blaga v mednarod-
nem cestnem prometu; gostinske storitve na-
stanitve in prehrane ter druge storitve pre-
hrane in druge gostinske storitve; turistično
posredovanje.

Rg-32437

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/17051 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PRVIH DESET, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Neubergerjeva 17, sedež: Neuberger-
jeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/20565/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697549
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Uršej Bogomir, Ljubljana,

Maroltova 11, vstop 9. 10. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo, pri-
delovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 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; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1120 Storitve v zvezi s pridobiva-
njem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 1320 Pridobivanje rude ne-
železnih kovin, razen uranove in torijeve
rude, 1411 Pridobivanje kamnin za gradbe-
ne namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobi-
vanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Prido-
bivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in ka-
ve; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2652 Pro-
izvodnja 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 vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2852 Splošna
mehanična dela; 3410 Proizvodnja motor-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4010 Proizvodnja in distribu-
cija elektrike; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost
lekarn; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5261
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Trgovina na drobno po pošti; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-32446

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/17106 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KNJIGARNA KARANTA-
NIJA, Podjetje za distribucijo, prodajo
literature in založništvo, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Kebetova 34, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11380/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5463530
Osnovni kapital: 1,618.560 SIT
Ustanovitelj: Nardin Milan, Ljubljana,

Kebetova 34, vstop 25. 1. 1991, vložek
1,618.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 511 Posredništvo; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah.

Rg-32467

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/01412 z ne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ŠUŠTAR, storitve, trgovi-
na, proizvodnja, d.o.o., Zaplana, sedež:
Zaplana  7,  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/22749/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5750148
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 0113

Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0130 Po-
ljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-32581

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03980 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PIC, Podjetniško inovacij-
ski center, Ljubljana, p.o., Ljubljana, Tr-
žaška 118, sedež: Tržaška 118, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5283965
Firma:  PIC,  Podjetniško  inovacijski

center, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PIC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 5,514.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
29. 5. 1995, vložek 1,103.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 29. 5. 1995, vložek 551.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 29. 5. 1995, vložek
551.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rihtar Kores Neža, Ljubljana, Prušnikova
15, vstop 29. 5. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mišica Murka,
Grosuplje, Perovo 32, vstop 29. 5. 1995,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Antauer Igor, Ljubljana, Chengduj-
ska 26, vstop 29. 5. 1995, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kukovec
Andreja, Ljubljana, Rusjanov trg 9, vstop
29. 5. 1995, vložek 250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Poglajen Tomaž, Ljub-
ljana, Fabianijeva 15, vstop 29. 5. 1995,
vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pukl Miloš, Ljubljana, Vilharjeva 41,
vstop 29. 5. 1995, vložek 350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pogačnik Marjan,
Ljubljana, Brodarjev trg 3, vstop 29. 5. 1995,
vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Rihtar Kores
Neža, Mišica Borut, mag. in Poglajen To-
maž, vsi vstopili 6. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslo-
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vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-32590

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/17321 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BVG, proizvodnja plastič-
nih in kovinskih predmetov, d.o.o., V
Murglah 135, Ljubljana, sedež: V Mur-
glah 135, Ljubljana, pod vložno št.
1/03222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5307562
Osnovni kapital: 2,162.000 SIT
Ustanovitelja: Pleško Nataša, Ljubljana,

V Murglah 135, vstop 28. 11. 1989, vložek
1,081.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gašperič Janez, Ig, Ig 367, vstop 28. 11.
1989, vložek 1,081.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Podobnik Vojko, izstop 22.
12. 1994; Svetic Boris, izstop 22. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Podobnik Vojko, razrešen 22. 12.
1994; direktor Svetic Boris, razrešen 22.
12. 1994.

Rg-32591

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/17856 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO PERME, Obliko-
vanje in svetovanje, d.o.o., Šmarje-Sap,
sedež:  Aškerčeva  32,  Šmarje-Sap  pod
vložno št. 1/14379/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, dejavnosti, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5588898
Firma: STUDIO PERME in ostali, Ar-

hitekturno projektiranje, notranja opre-
ma in oblikovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: STUDIO PERME in
ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Perme Marko, vstop

27. 11. 1991, in Perme Rok Luciano, vstop
27. 12. 1994, oba Ljubljana, Prijateljeva uli-
ca 9, vložila po 8.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-

ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-32598

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/11729 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NERU, podjetje za finanč-
ni inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot
v zeleni gaj 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/24530/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo naslova družbenice s temile po-
datki:

Matična št.: 5808863
Osnovni kapital: 1,578.500 SIT
Ustanoviteljici: Jenić Ružica, Ljubljana,

Pot v zeleni gaj 5, vstop 3. 6. 1993, vložek
789.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čater Nevenka, Škofja Loka, Puštal 15,
vstop 3. 6. 1993, vložek 789.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-32601

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10279 z dne 7. 9. 1995 pri
subjektu vpisa METAL TRADE, Podjetje
za uvoz-izvoz, posredovanje, zastopanje,
svetovanje in trgovino, d.o.o., sedež: Ci-
lenškova 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/08437/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5407800
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Stane, Ljubljana, Ci-

lenškova 21, vstop 20. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32621

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/11017 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TEVE VARNOST, Tovar-
na eksplozijsko varnih elektronaprav,
d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Cesta zma-
ge 7, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/10055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, pooblastil in naziva za-
stopnika ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5440572
Firma:  TEVE  VARNOST,  Tovarna

eksplozijsko varnih elektronaprav, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7

Skrajšana firma: TEVE VARNOST, d.d.,
Zagorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Drnovšek Borut, Zagorje ob Savi, Ce-
sta 20. julija 9, razrešen 23. 5. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja, ki kot upra-
va – glavni direktor zastopa družbo z ome-
jitvami.

Uprava zastopa, predstavlja in vodi del-
niško družbo v dobro družbe, samostojno in
na lastno odgovornost.

Uprava lahko opravlja s soglasjem nad-
zornega sveta naslednje posle: nabavlja, pro-
daja, odpisuje ali obremenjuje osnovna
sredstva, nepremičnine, opremo, viške re-
promateriala oziroma druga sredstva, naje-

ma posojila ali daje poroštva, katerih vred-
nost znaša nad 2,5 % revalorizirane vredno-
sti trajnega kapitala družbe; izplača vmesno
dividendo; imenuje prokurista; določi orga-
nizacijo družbe; ustanavlja, organizira ali
ukinja podružnice in jim določa obseg prav-
ne sposobnosti.

Člani nadzornega sveta: Tavčar Mitja,
Žerdin Franc, Fritz Zdenko, Kovačič Mat-
jaž in Suša Štefka, vsi vstopili 23. 5. 1994.

Rg-32625

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/02954 z dne 28. 12. 1995
pod št. vložka 1/27209/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5903807
Firma: JACKIE Co., Podjetje za pro-

izvodnjo, založništvo in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: JACKIE Co., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 105
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jesih Jakica, Jesih Josip in

Jesih Urška, vsi iz Ljubljane, Dolenjska c.
105, vsi vstopili 30. 5. 1995, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Jesih Jakica, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Jesih Josip, imenovan 30. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Je-
sih Urška, imenovana 30. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pe-
karn; 1586 Predelava čaja in kave; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2113 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
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belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n. 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 8023 Vzgoja
in izobraževanje v dijaških domovih; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-32630

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05468 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Kovinsko podjetje IMKO,
p.o., Ljubljana, sedež: Šlandrova ulica 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00243/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
vitelje, osnovni kapital, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5066948
Firma: IMKO, proizvodnja, inženiring,

trgovina, d.d.
Skrajšana firma: IMKO Ljubljana, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 376,149.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 23. 5. 1995, vložek 227,339.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, vstop 23. 5.
1995, vložek 37,614.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
vstop 23. 5. 1995, vložek 37.614.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 23. 5. 1995, vložili
62,429.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
23. 5. 1995, vložili 11,153.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Picek Edvard,
Gregorc Anica in Prolič Drago, vsi vstopili
23. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-33112

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/09665 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TRNOVA, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, marketing, storitve,
gostinstvo, turizem, ..., Ljubljana, sedež:
Devova  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20021/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5696208
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Mehmedbegovič Nedret,

Novo mesto, Stranska vas 48, vstop 24. 9.
1992, vložek 1,504.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mehmedbegovič Nedret, razrešen 30.

5. 1994 in imenovan za prokurista; direktor
Šenica Franc, Dolenjske Toplice, Meniška
vas 27a, imenovan 30. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-33117

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03618 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PERITEKS, Negovanje tek-
stila, d.o.o., sedež: Blatnica 2, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/18496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5606861
Osnovni kapital: 334,000.000 SIT
Ustanovitelj: Anderlič Jože, Celovec,

Avstrija, Frodlgasse 31, vstop 17. 5. 1995,
vložek 290,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-33118

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03795 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PAP – INTEL, Podjetje za
telekomunikacijsko in kabelsko opremo,
p.o., Ljubljana, sedež: Bravničarjeva ul.
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/06991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5254299
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kisel Iztok, razrešen 20. 6. 1995;
zastopnik Trilar Franc, Grosuplje, Prešer-
nova c. 6, imenovan 21. 6. 1995, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-33215

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03578 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PERITEKS, Negovanje tek-
stila, d.o.o., sedež: Blatnica 2, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/18496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5606861
Ustanovitelj: UNICOM Handels-

ges.m.b.H., izstop 17. 5. 1995; Anderlič Jo-
že, Celovec, Avstrija, Frodlgasse 31, vstop
17. 5. 1995, vložek 220,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-33218

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18261 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GPG 5 EVGRAD, Podjetje
za izvajanje del v gradbeništvu, d.d., Vrh-
nika, sedež: Pot na Tojnice 10, Vrhnika,
pod vložno št. 1/11952/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.d.
v d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo naziva zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5483662
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: Narobe Danijel, izstop 25.

5. 1994; Marinko Janez, Logatec, Tičnica 3,
vstop 20. 9. 1994, vložek 9.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bičič Robert, Vrhni-
ka, Pošna ulica 3, vstop 20. 9. 1994, vložek
9.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ber-
ginc Alojz, Vrhnika, Sternenova c. 17, vstop
20. 9. 1994, vložek 18.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Buh Jože, Vrhnika, Mo-
čilnik 2, vstop 20. 9. 1994, vložek 9.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tešar Kat-
juša Irena, Vrhnika, Sivkina ulica 22, vstop
20. 9. 1994, vložek 9.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pavlin Irena, Vrhnika, Cesta
Krimskega odreda 16, vstop 20. 9. 1994,
vložek 9.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bilič Vojislav, Vrhnika, Dol pri Bo-
rovnici 97c, vstop 25. 5. 1994, vložek
27.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Samotorčan Ivan, Notranje Gorice,
Plešivica 34, razrešen 20. 9. 1994 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-33263

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05236 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27069/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5923832
Firma: Americars, mednarodna trgo-

vina in svetovanje, d.o.o., Hajdrihova 20,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Hajdrihova 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosi Ivan, Ljubljana, Ope-

karska 12b, vstop 6. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kosi
Ivan, imenovan 6. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35100 Gradnja in po-
pravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 35300 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Pro-
izvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 45210 Splošna gradbena dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45320 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401

Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi 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;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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, mehkuž-
ci; 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 Trgo-
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vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn, 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 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 popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in

opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74200 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnični preiz-
kusi in analize; 74400 Ekonomska propa-
ganda; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov
in videofilmov; 92130 Kinematografska de-
javnost; 92200 Radijska in televizijska de-
javnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 92530 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93040 Pogrebne storitve; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33219

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/12882 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SERENA, export-import,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Lepodvorska
22, sedež: Lepodvorska 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12961/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5505437
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT

Ustanoviteljica: Kocjančič Magdalena,
Ljubljana, Rojčeva 5, vstop 31. 3. 1991,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Centa Vera, razrešena 6. 6. 1994;
direktor Babnik Igor, Ljubljana, Gosposvet-
ska 13, imenovan 6. 6. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-33269

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/15538 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MACE, d.o.o., podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljub-
ljana,  sedež:  Janežičeva  25,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/23575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873207
Firma: TFS, d.o.o., podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, Logatec
Skrajšana firma: TFS, d.o.o., Logatec
Sedež: Logatec, Pehačkova 4
Osnovni kapital: 2,632.006 SIT
Ustanovitelj: Ceglar Marjan, izstop 11.

11. 1994; Turk Franc, Logatec, Pehačkova
4, vstop 11. 11. 1994, vložek 2,632.006 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ceglar Marjan, razrešen 11. 11. 1994;
direktor Turk Franc, imenovan 11. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah.

Rg-33275

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/19780 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SIN-PO, podjetje za sveto-
vanje, marketing, organizacijo in stori-
tve, zastopanje, trgovino in turizem, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana,
Zarnikova 3, sedež: Zarnikova 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, fir-
me, sedeža in zastopnika in uskladitev de-
javnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5446660
Firma: SIN-PO, proizvodnja in trgovi-

na, družba z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.)

Skrajšana firma: SIN-PO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kopitarjeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Sindikat kemične, neko-
vinske in gumarske industrije Slovenije,
Ljubljana, Dalmatinova ul. 4, vstop 14. 11.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Obštetar Zmaga, izstop 10. 11.
1994; Leban Karmen, izstop 10. 11. 1994;
Zupančič Stane, izstop 10. 11. 1994; Drob-
nič Stane, izstop 10. 11. 1994; Svobodni
sindikati Slovenije, Območna organizacija
sindikatov Ljubljana in okolica, Ljubljana,
Kopitarjeva 4, vstop 31. 10. 1990, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zupančič Stane, razrešen 14. 11.
1994; direktor Žagar Robert, Kočevje, Še-
skova ul. 4, imenovan 14. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-33304

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04808 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/27200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918553
Firma:  TRGO  COMMERCE  &  CO,

d.n.o., Podjetje za trgovino, proizvodnjo,
zastopanje in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: TRGO COMMERCE
& CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 44
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelja: Trgo Adil in Trgo Nina,

oba Bistrica pri Tržiču, Bistrica 39, vstopila
12. 9. 1995, vložila po 75.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Trgo Nina, imenovana 12. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Tr-
go Adil, imenovan 12. 9. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 193
Proizvodnja obutve; 212 Proizvodnja izdel-
kov iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in

kartonske embalaže; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5141 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 926 Športna dejav-
nost.

Rg-33306

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05180 z dne 10. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27239/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5919517
Firma: LARGO M, zastopanje, trgovi-

na, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LARGO M, d.o.o.
Pravnoorg oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Dragomelj 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Križman Irena, Ljubljana,

Linhartova c. 82, vstop 26. 10. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Križman Matjaž, Domžale, Dragomelj 18,
vstop 26. 10. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Križman Irena, imenovana 26. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Križman Matjaž, imenovan 26. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih

predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5141 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-33333

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/07766 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AANIMA, oblikovanje trž-
nih komunikacij, angl. naziv je: AANIMA
advertising agency Ltd. sedež: Študentov-
ska ul. 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/05063/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345375
Firma:  AANIMA,  d.o.o.,  Ljubljana,

Oblikovanje tržnih komunikacij, Ljublja-
na, Študentovska ul. 2

Osnovni kapital: 1,715.800 SIT
Ustanovitelja: Hruševar Rakušček Moj-

ca, Ljubljana, Brilejeva ulica 3, vstop 14. 2.
1990, vložek 857.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Likon Rado, Ljubljana, Študen-
tovska ulica 2, vstop 14. 2. 1990, vložek
857.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33348

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/15573 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FERM, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ki-
sovec, sedež: Naselje na Šahtu 36, Kiso-
vec, pod vložno št. 1/25307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5845742
Firma: FERM, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kisovec,
Naselje na Šahtu 36

Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Pestotnik Renato, Kisovec,

Naselje na Šahtu 36, vstop 1. 2. 1994, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33382

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05983 z dne 23. 1. 1996 pri
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subjektu vpisa NILFISK, trgovina in ser-
vis – D.B. comp., d.o.o., Kolarjeva 47,
Ljubljana, sedež: Kolarjeva 47, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03154/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5302994
Firma: D.B. COMP., trgovina in ser-

vis, d.o.o.
Skrajšana firma: D.B. COMP., d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-33386

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03527 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGOPLAN, gradbeno
podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Pod
hribom  55,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07615/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblastil zastopnika in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5386748
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sraka Zlatko, Ljubljana, Primožičeva
1, razrešen 30. 5. 1995 in ponovno imeno-
van za direktorja, zastopa družbo z omeji-
tvami pri pridobitvi (vključno z gradnjo),
odsvojitvi in obremenitvi nepremičnin; pri-
dobitvi (razen stvaritvi), odsvojitvi in obre-
menitvi pravic industrijske lastnine; nalož-
bah, ki presegajo tolarsko protivrednost
100.000 ECU po tečaju ECU.

V navedenih poslih zastopata družbo
predsednik uprave in predsednik nadzorne-
ga sveta kolektivno.

Člani nadzornega sveta: Gomol Miran,
Čuš Martina in Car Ivan, vsi vstopili 30. 5.
1995.

Rg-33387

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 96/00075 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DLD, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Dunajska 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5908680
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106.

Rg-33399

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04109 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TISKARNA ATLANTIK,
založništvo, trgovina in grafični inženi-
ring, d.o.o., sedež: Pokopališka 13, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5741882
Sedež: Ljubljana, Koprska 104
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 22110

Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiska-
nje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na
debelo; 74200 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-33418

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05850 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  PONTELLO  TIRRENA
SCAVI, gospodarsko interesno združenje,
sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5892988
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Rg-33500

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 96/00435 z dne 19. 2. 1996 pod
št.vložka 1/27447/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5932416
Firma: A & B HOP TRADE, storitve,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: A & B HOP TRADE,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Bogdan, Ljublja-

na, Preglov trg 2, vstop 24. 1. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Natek Andrej, Tabor, Pondor 4a, vstop 24.
1. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Bogdan, imenovan 24. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125

Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
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svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-33503

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05222 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa OI – ROZI, d.o.o., trgova-
nja in gostinske storitve, Medvode, sedež:
Kebetova  19,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/18270/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5637163
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33507

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18951 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PATENA, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Domžale, sedež: Ljub-

ljanska 59, Domžale, pod vložno št.
1/23041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5794676
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Trbižan Flerin Marija,

Domžale, Ljubljanska 59, vstop 8. 5. 1993,
vložek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33536

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 96/00464 z dne 22. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27462/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5934729
Firma:  DUO  DENTAL  ŠINKAR  &

HVALA, d.n.o., podjetje za trgovino in
storitve ter posredništvo, Ljubljana

Skrajšana firma: DUO DENTAL ŠIN-
KAR & HVALA, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica Borsa Petra 16
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanoviteljici: Hvala Mateja, Ljublja-

na, Kumrovška 11, vstop 22. 1. 1996, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Šinkar Barbara, Ljub-
ljana, Razdevškova ul. 4, vstop 22. 1. 1996,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hvala Mateja, imenovana 22. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Šinkar Barbara, imenovana 22. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-33518

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 96/00404 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SEČNIK, proizvodnja, tr-
ženje in storitve, d.o.o., Idrijska cesta 5,
Vrhnika, sedež: Idrijska cesta 5, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/22852/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-

nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5766257
Osnovni kapital: 1,502.288 SIT
Ustanovitelji: Sečnik Helena, vložek

710.144 SIT, Sečnik Viktor, vložek 355.072
SIT in Sečnik Štefan, vložek 437.072 SIT,
vsi Vrhnika, Idrijska cesta 5, vstopili 5. 5.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-33619

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10944 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BRACOM, servis elektro-
nike, d.o.o., Ljubljana, Anžurjeva 18b, se-
dež: Anžurjeva 18b, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19542/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5686644
Firma: BRACOM, družba za storitve

in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Anžurjeva
18b

Osnovni kapital: 1,629.000 SIT
Ustanovitelj: Babnik Branko, Ljubljana,

Anžurjeva 18b, vstop 13. 7. 1992, vložek
1,629.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33651

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/11236 z dne 3. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CVETLIČARSTVO ERI-
KA d.o.o., Škofljica, Žagarska c. 22,
sedež: Žagarska cesta 22, Škofljica, pod
vložno št. 1/24586/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5809738
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Dremelj Erika, Škoflji-

ca, Ahlinova 9, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33653

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/11570 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KELING, trgovina in elek-
tro inženiring, d.o.o., Ljubljana, Glavar-
jeva 19, sedež: Glavarjeva 19, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5420377
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Križan Bojan, Ljubljana,

Glavarjeva 19, vstop 11. 10. 1990, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33988

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18571 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa FINAL A, proizvodnja, tr-
govina, storitve, uvoz-izvoz, Zagorje ob
Savi, d.o.o., sedež: C. 20. julija 2c, Zagor-
je ob Savi, pod vložno št. 1/18503/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5629080
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Arh Alojzij, Zagorje ob Sa-
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vi, C. zmage 12, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33991

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18591 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CARPE DIEM, podjetje za
turizem, trgovino in športni management,
d.o.o., Krka 27, Krka, sedež: Krka 27,
Krka, pod vložno št. 1/14579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5581087
Osnovni kapital: 2,211.600 SIT
Ustanovitelj: Javornik Borut, Krka, Kr-

ka 27, vstop 9. 12. 1991, vložek 2,211.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-33992

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18596 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa OMEGA, svetovanje, inže-
niring, razvoj in raziskovanje, d.o.o., se-
dež: Rožna dolina c. V/15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarski družbah, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5808642
Osnovni kapital: 1,722.600 SIT
Ustanovitelja: Kovač Anton, vložek

876.300 SIT in Kovač Minka, vložek
846.300 SIT, oba Kobarid, Avsa 12, vstopi-
la 25. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 8022 Srednješolsko tehniško in poklic-
no izobraževanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost.

Rg-33994

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18593 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa HERAKLEJ, podjetje za
posredovanje, proizvodnjo in svetovanje,
d.o.o., sedež: Clevelandska 27, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.. 5389461
Osnovni kapital: 2,707.040 SIT
Ustanovitelj: Spindler Mitja, Ljubljana,

Clevelandska 27, vstop 24. 5. 1990, vložek
2,707.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.

Rg-33998

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18618 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AS DUR, d.o.o., audio stu-
dio Ljubljana, sedež: Žerjalova 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5653266
Osnovni kapital: 2,452.300 SIT
Ustanovitelja: Uršič Manja in Uršič Du-

šan, oba Ljubljana, Žerjalova 8, vstopila 9.
9. 1992, vložila po 1,226.150 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 221
Založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-34002

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/19890 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ALPIMEX, notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Logatec, sedež:
Ograde 20, Logatec, pod vložno št.
1/06875/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5476950
Osnovni kapital: 1,973.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Stanislav, Logatec,

Ograde 20, vstop 12. 2. 1991, vložek
1,973.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupanc Janez, izstop 24. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jereb Stanislav, razrešen 15. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Zupanc Ja-
nez, razrešen 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-34005

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 96/00044 z dne 5. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931444
Firma: ORAŽEM&Co., storitve in in-

ženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ORAŽEM&Co., d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vinterca 11
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Oražem Zlata in Oražem

Andrej, oba Ljubljana, Vinterca 11, vstopila
3. 1. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Oražem Zlata, imenovana 3. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Oražem Andrej, imenovan 3. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami.

Rg-34011

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03704 z dne 11. 1. 1996
pri subjektu vpisa Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5026016
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Deželak Janko, razrešen 21. 6. 1995;
član uprave Jamnik Alojz, Grosuplje, Mala
Ilova Gora 14, razrešen 21. 6. 1995 in ime-
novan za predsednika uprave, ki zastopa v
skladu s statutarnim sklepom Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana; član uprave Senčar
Janez, razrešen 21. 6. 1994; članica uprave
Perne Barbara, Ljubljana, Bogišičeva 2,
imenovana 21. 6. 1995, zastopa v skladu s
statutarnim sklepom Ljubljanske banke,

d.d., Ljubljana; članica uprave Vuk Marija,
Medvode, Donova 12, imenovana 21. 6.
1995, zastopa v skladu s statutarnim skle-
pom Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Rg-34020

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/19774 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa GALLUS INTERNA-
TIONAL, Prireditvena agencija, d.o.o.,
Ljubljana, Krakovski nasip 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter ustanovitelja in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325331
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pivač Husref Jeff, Ljublja-

na, Svetčeva 1, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HEUREKA, specializirano podjetje za po-
slovodenje, ekonomiko, finance in razvoj,
d.o.o., Ljubljana, izstop 28. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-34029

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18377 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MATIS, podjetje za mar-
keting, trgovino, inženiring in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pivovarniška ul.
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/13064/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505739
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Bojan, Kranj,

Gorenjskega odreda 6, vstop 23. 8. 1991,
vložek 1,558.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-

vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičinami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-34033

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/19876 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa M.S. FASHION, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, gostinstvo, turizem, in-
ženiring in svetovanje, Ljubljana-Polje,
sedež: V toplice 24, Ljubljana Polje, pod
vložno št. 1/09753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5874556
Osnovni kapital: 2,175.000 SIT
Ustanoviteljica: Magajna Simona, Ljub-

ljana Polje, V toplice 24, vstop 2. 10. 1992,
vložek 2,175.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483
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Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34034

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/19882 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa vpisa MIKROS, projekti-
ranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 5, sedež: Bratovševa
ploščad 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/12478/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496969
Osnovni kapital: 1,554.900 SIT
Ustanovitelj: Šimenc Aleksander, Ljub-

ljana, Tržaška 490, vstop 8. 5. 1991, vložek
1,554.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-34063

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18450 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ZAVAROVANJE SIMON,
podjetje za posredovanje in zastopanje
pri zavarovalniških poslih, d.o.o., Vrhni-
ka, Jelovškova 6, sedež: Jelovškova 6,
Vrhnika, pod vložno št. 1/19411/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala ter dopolnitev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5657563
Osnovni kapital: 1,728.658 SIT
Ustanovitelj: Krašovec Anton, Vrhnika,

Jelovškova 6, vstop 2. 7. 1992, vložek
1,728.658 SIT odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krašovec Anton, razrešen 19. 12.
1994 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996: 6601
Življenjsko zavrovanje; 6603 Druga zava-
rovanja, razen življenjskega; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-34064

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18407 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa 13 M TRŽENJE Trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Zaloška 40, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5736234
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: 13M VENDA trgovina in

kooperacija, d.o.o., Murska Sobota, Murska
Sobota, Mladinska 1, vstop 10. 5. 1993, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Merhar Roman, Ljubljana, Bogišičeva 5,
vstop 10. 5. 1993, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Salavec Dragutin,
Murska Sobota, Miklošičeva ulica 79, vstop
10. 5. 1993, vložek 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hajdinjak Marjan, Čer-
nelavci, Liškova ulica 32, vstop 10. 12.
1994, vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gyorek Tatjana, Murska Sobota,
Vrtna 8, vstop 10. 12. 1994, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja;  Murma-
yer Renata, Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 15, vstop 10. 12. 1994, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živali; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita, 5274 Druga popravila, d.n.
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Rg-34068

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18491 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MOKO, Modeli in igrače
Kovač, d.o.o., Vir, sedež: Litijska 1, Dom-
žale, Vir, pod vložno št. 1/07118/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5377951
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Branko in Kovač

Meri, oba Domžale, Vir, Litijska 1, vstopila
14. 4. 1990, vložila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kovač Branko, imenovan 1. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-34069

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/16730 z dne 24. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27330/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5879515
Firma:  MCT,  Handelsgesellschafts

m.b.H, Beljak, Avstrija, podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Komenskega 11
Ustanovitelj: MCT, Handelsgesellschafts

m.b.H., Beljak, Willroiderstrasse 5, vstop
22. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ovsenik Matjaž, Ljubljana, Kersni-
kova 5, imenovan 22. 12. 1994, zastopa po-
družnico brez omejitev kot vodja podružni-
ce.

Rg-34092

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18431 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MIDOS, Podjetje za izo-
braževanje, poslovno svetovanje, organi-
zacijo in trgovinsko zastopanje, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Pot na Fužine 25, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5621674
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Car-Drlje Milena, Ljub-

ljana, Pot na Fužine 25, vstop 23. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-

pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-34094

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18466 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa REYAN, podjetje za orga-
nizacijo, turizem, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 3, sedež:
Neubergerjeva 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04870/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341051
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Resnik Janez, Ljubljana,

Štihova 15, vstop 13. 9. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verbič Darja, Celje, Zagata 4, vstop 23. 1.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska
propaganda; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-34098

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/18524 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa OPTECH, Inženiring, sto-
ritve, d.o.o., sedež: Na klančku 10, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5368057
Osnovni kapital: 1,611.886 SIT
Ustanovitelja: Plesničar Tadej, Ljublja-

na, Na klančku 10, vstop 14. 9. 1993, vlo-
žek 805.843 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rankel Iva, Kranj, Seljakovo naselje 51,
vstop 27. 12. 1994, vložek 805.943 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2940 Proizvodnja obdelovalih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debe-
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lo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7481 Foto-
grafska dejavnost.

Rg-34100

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/00034 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa WORLD TRADE CENTER
LJUBLJANA, posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev s tujino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
160, Ljubljana, pod vložno št. 1/06237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme in sedeža ustanoviteljev ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359198
Firma:  WORLD  TRADE  CENTER

LJUBLJANA, posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev s tujino,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  WORLD  TRADE
CENTER LJUBLJANA, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GIO, Gradnja industrijskih

objektov, p.o., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 20. 1. 1990, vložek 450.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; SMELT INTAG,
Zürich, Stockerstrasse 62, vstop 20. 2. 1990,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gospodarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Slovenska cesta 41, VSTOP 20.
2. 1990,vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-

nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92511
Dejavnost knjižnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-34103

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/00490 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa M.GRAFIKA, d.o.o., Pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz-iz-
voz, zastopanje in posredovanje, Prušni-
kova 36a, Ljubljana, sedež: Prušnikova
36a, Ljubljana, pod vložno št. 1/15599/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov-izstop družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5574943
Ustanovitelj: Mrak Vinko, Ljubljana, Er-

bežnikova 18, vstop 17. 12. 1991, vložek
1,778.901 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mrak Robert, izstop 25. 1. 1995.

Rg-34112

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/01896 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LICOMA, servis biro opre-
me, trgovina, proizvodnja, projektiranje,
d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 134,
sedež: Cesta dveh cesarjev 134, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10143/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, ustanoviteljev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5448425
Firma: ANYA, gradnja, vzdrževanje in

posredništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANYA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Jurčkova c. 41
Osnovni kapital: 2.058.038 SIT
Ustanovitelja: Likovič Mateja in Liko-

vič Janez, oba izstopila 30. 3. 1995; Kužnik
Branko in Poličar Zvonka, oba Ljubljana,
Jurčkova c. 41, vstopila 30. 3. 1995, vložila
po 1,029.019 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Likovič Mateja, razrešena 30. 3. 1995;
zastopnik Likovič Janez, razrešen 30. 3.
1995; direktorica Poličar Zvonka, imenova-
na 30. 3. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Kužnik Branko, imenovan 30.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot
namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvod-
nja kakava, čokolade in sladkornih izdel-
kov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;

1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskih surovinami in živimi ži-
valmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami
in sladkornimi izdelki; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
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Dejavnost lekarn; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu za
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7120 Daja-
nje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34124

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/02889 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HYDRYLEK, d.o.o., pod-
jetje za izgradnjo hidroelektrarn in pro-
izvodnjo elektrike, Ljubljana, sedež: Pot
na Fužine 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5488699
Osnovni kapital: 8,638.493 SIT
Ustanovitelja: Perpette Lucien-Jean, Es-

neux, 30 Rue Hayette, vstop 30. 11. 1989,
vložek 7,179.684,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kokolj Željko, Koper, Tomaži-
čev trg 1, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,458.808,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-34129

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03191 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROGRESS LJUBLJANA,
reklamno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 108, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5497515
Osnovni kapital: 16,807.500 SIT
Ustanovitelj: Progress Werbung GmbH,

Wien, Sandleitengasse 15-17, vstop 6. 2.
1991, vložek 16,807.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34131

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03267 z dne 13. 12. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENIJALES Pro-
les, družba za zunanjo in notranjo trgovi-
no z gradbeno mehanizacijo, d.o.o.,
Črnuče-Nadgorica, Brnčičeva 45, sedež:
Brnčičeva 45, Črnuče-Nadgorica, pod
vložno št. 1/13569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5526507
Firma: SLOVENIJALES Proles, druž-

ba za zunanjo in notranjo trgovino z
gradbeno mehanizacijo, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22

Skrajšana firma: SLOVENIJALES Pro-
les, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 22.

Rg-34133

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03301 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27247/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5908906
Firma:  SAMOTORČAN  AVTOSER-

VIS & CO., d.n.o., storitveno in trgovsko
podjetje, Ljubljana

Skrajšana firma: SAMOTORČAN AV-
TOSERVIS & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Bokalce 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Samotorčan Rado in Sa-

motorčan Suzana, oba Ljubljana, Cesta na
Bokalce 5, vstopila 31. 5. 1995, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Samotorčan Rado, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Samotorčan Suzana, imenovana 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil, 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,

ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih podajalnah; 525 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-34134

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03373 z dne 28. 10. 1995
pod št. vložka 1/26925/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5908973
Firma: LAROS Igličar in družbenik,

tapetništvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LAROS Igličar in

družbenik, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Cesta v Zajčjo

dobravo 12
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Igličar Roman, Ljubljana-

Šentvid, Stanežiče 25, vstop 25. 5. 1995,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Ocepek Lado, Ljub-
ljana Polje, Cesta v Zajčjo dobravo 12, vstop
25. 5. 1995, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ocepek Lado, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Igli-
čar Roman, imenovan 25. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34139

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/03783 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26967/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5910684
Firma: DEZAP, zavod za izobraževa-

nje in svetovanje, Ljubljana
Skrajšana firma: DEZAP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Pivovarniška 6
Osnovni kapital: 480.000 SIT
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Ustanovitelji: ETI ELEKTROELEMENT,
d.d., Izlake, Obrežje 5, vstop 21. 4. 1995,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ISKRAEMECO, d.d., Kranj, Savska
loka 4, vstop 21. 4. 1995, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ISKRA
KONDENZATORJI SEMIČ, d.o.o., Semič,
Vrtača, vstop 21. 4. 1995, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; KONFE-
KCIJA MONT, p.o., Kozje, Kozje, vstop
21. 4. 1995, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; PAP TELEMATIKA,
p.o., Ljubljana, Pivovarniška ul. 6, vstop
21. 4. 1995, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; TITAN KAMNIK, p.o.,
Kamnik, Kovinarska c. 28, vstop 21. 4.
1995, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zveza svobodnih sindikatov Slo-
venije, Ljubljana, Dalmatinova ul. 4, vstop
21. 4. 1995, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; EOS DESIGN, d.o.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 12, vstop 21. 4.
1995, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Cvek Nadja, Ljubljana, Rozmano-
va ulica 2, imenovana 21. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-34144

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04181 z dne 29. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HYDRYLEK, d.o.o., pod-
jetje za izgradnjo hidroelektrarn in pro-
izvodnjo elektrike, Ljubljana, sedež: Pot
na Fužine 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5488699
Osnovni kapital: 9,438.493 SIT
Ustanovitelji: Perpette Lucien-Jean, Es-

neux, 30 Rue Hayette, vstop 30. 11. 1989,
vložek 7,979.684,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kokolj Željko, Koper, Tomaži-
čev trg 1, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,458.808,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-34145

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04216 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FINWELT, finance-umet-
nost, d.o.o., sedež: Šmartinska c. 152/AH,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24410/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in spremembo deleža pri ustanovitelju s
temile podatki:

Matična št.: 5793351
Osnovni kapital: 74,122.995 SIT
Ustanoviteljica: Belantič-Slivniker Vida,

Ljubljana, Vrščajeva 3, vstop 30. 12. 1994,
vložek 72,222,995 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
15812 Dejavnost slaščičarn; 50401 Trgovi-

na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 51461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov.

Rg-34150

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04647 z dne 5. 12. 1995
pri  subjektu  vpisa  ELEKTROTEHNA
ELTRA, notranja in zunanja trgovina s
tehničnim blagom, d.o.o., Dunajska c. 21,
Ljubljana, sedež: Dunajska c. 21, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., pove-
čanje osnovnega kapitala, člane nadzornega
sveta, spremembo firme in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5524423
Firma:  ELEKTROTEHNA  ELTRA,

notranja in zunanja trgovina s tehničnim
blagom, d.d.

Skrajšana  firma:  ELEKTROTEHNA
ELTRA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 25
Osnovni kapital: 73,850.000 SIT
Ustanovitelji: EUROTEHNA, Ljubljana,

Dunajska 21, vstop 21. 10. 1991, vložek
22.050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Amon Milojka, Novo Polje, Cesta VII/41,
vstop 21. 10. 1991, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Boh Metka,
Ljubljana, Hošiminhova 3, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Arko Ivica, Kamnik, Pot na Po-
ljane 5, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Benko Ci-
ril, Murska Sobota, Kopitarjeva 5, vstop 21.
10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bogataj Ksenija, Ljubljana,
Leninova trg 5, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bolta Urška, Ljubljana, Jarše 18a, vstop 21.
10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bordon Cveto, Ljubljana, N.
Polje c. XIII/9, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bradač Milena, Blagovica, Sp. Petelinjek 3,
vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Breznik Dani-
ca, Kamnik, Steletova 21, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Enzo de Fabrizio, Ljubljana, Na
peči 6, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jančar
Majda, Domžale, C. padlih borcev 27, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
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nost: ne odgovarja; Dončič Biljana, Ljub-
ljana, Vlahovičeva 23, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Đukič Barbara, Ljubljana, Cilenško-
va 7, vstop 21. 10. 1991, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Elikan An-
dreja, Ljubljana, Kebetova 17, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gartner Majda, Ljubljana, Brez-
nikova 13, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gleščič Franc, Nova Gorica, Cankarjeva 44,
vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gomboc Lud-
vik, Maribor, Veljka Vlahoviča 37, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gornik Tatjana, Ljub-
ljana, Aleševčeva 7, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Grum Jelka, Šmarje Sap, Šuligojeva
7, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hegler Jože,
Medvode, Škofjeloška 13c, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jager Tatjana, Ljubljana, Zvez-
na 10, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Janežič
Marjan, Grosuplje, Malo Mlačevo 4, vstop
21. 10. 1991, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Janc Nada, Ljublja-
na, Melikova 70, vstop 21. 10. 1991, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeftič Dragica, Ljubljana, Skopska 8, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jereb Oto, Kresnice,
Kresnice 23, vstop 21. 10. 1991, vložek
3,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klep Lado, Mengeš, Trzin, Bratov Kotar
11, vstop 21. 10. 1991, vložek 3,150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolarič
Andrej, Domžale, Bistriška 9, vstop 21. 10.
1991, vložek 11,900.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Korošec Tomaž, Lukovica,
Prevoje 105, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Igor, Celje, Kraigherjeva 6, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Križanič Jolanda, Dom-
žale, Ljube Šercerja 4, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ljubič Franjo, Ljubljana, Lajkoška
21, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lipovšek Mit-
ja, Maribor, Ljubljanska 94, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lutar Nataša, Ljubljana, Omah-
nova 37, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Manček
Sonja, Dol pri Ljubljani, Beričevo 5a, vstop
21. 10. 1991, vložek 700.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Marolt Marija, Ortnek,
Dolnje Podpoljane, vstop 21. 10. 1991, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Markovič Vinko, Ljubljana, Zaloška 17,
vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Matajc Tanja,
Ljubljana, Bilečanska 4, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Maver Miroslav, Novo mesto, Belo-
kranjska 28, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štefica Muc-Benguš, Ljubljana, Ceneta Štu-
parja 3/84, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mugerli Vlasta, Vrhnika, Ljubljanska c. 1,

vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mušič Alojz,
Kamnik, Bevkova 14, vstop 21. 10. 1991,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mustafič Ismeta, Ljubljana, Vrho-
vec 20, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nared
Alojz, Ljubljana, Lajkovška 22, vstop 21.
10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nedeljko Draga, Ljubljana,
Gramozna pot 3, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oblak Jana, Kranj, Tuga Vidmarja 4, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Piberl Monika, Mari-
bor, Ljubljanska 25a, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pirc Milan, Ljubljana, Plevančeva 30,
vstop 21. 10. 1991, vložek 1,750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Primčič Breda,
Domžale, Kidričeva 19, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Repanšek Marjana, Ljubljana, Gras-
sellijeva 2, vstop 21. 10. 1991, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rozman Janez, Ljubljana, Vlahovičeva 43,
vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Semolič Oskar,
Ljubljana, Dutovlje 119b, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Simsič Marija, Ljubljana, Pohor-
skega bataljona 85a, vstop 21. 10. 1991,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Skubic Franc, Ivančna Gorica, Ga-
berje 20, vstop 21. 10. 1991, vložek
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sorokin Cirila, Ljubljana, Reboljeva 2, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vidic Marjana, Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 16, vstop 21. 10.
1991, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vidrih Danica, Ljubljana, Tr-
žaška 55, vstop 21. 10. 1991, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zalaznik
Jože, Ljubljana, Pot čez gmajno 86, vstop
21. 10. 1991, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zupančič Miha, Ljub-
ljana, Na jami 112, vstop 21. 10. 1991, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žižmond Jože, Ljubljana, Pot v Mlake 1,
vstop 21. 10. 1991, vložek 3,150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; EUROTEHNA,
Ljubljana, Dunajska 21, vstop 21. 10. 1991,
vložek 22,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Umek Meta, Ljubljana, Pod topoli
45, vstop 21. 10. 1991, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Velkavrh Vili,
Ljubljana, Rimska c. 6, vstop 21. 10. 1991,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bagarič Željko, izstop 21. 12. 1991;
Božič Roman, izstop 21. 10. 1991.

Člani nadzornega sveta: Roblek Matija,
Žižmond Jože in Gril Stojan, vsi vstopili 22.
12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-

ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami in usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5235 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
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Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom.

Rg-34155

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04783 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26909/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918430
Firma:  EMBAGRAF,  grafično  in  tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EMBAGRAF, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kajuhova 29
Osnovni kapital: 1,692.064 SIT
Ustanovitelja: Okorn Alojzij in Okorn

Aleksandra, oba Ljubljana, Kajuhova 29,
vstopila 11. 9. 1995, vložila po 846.032 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Okorn Aleksandra, imenovana 11. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Okorn Alojzij, imenovan 11. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2212 Proizvod-
nja papirja in kartona, 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34161

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04919 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CENTRA CHEMIE, d.o.o.,
finančno komercialni marketing Ljublja-
na, sedež: Einspilerjeva 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nika, zastopnika in osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637139
Osnovni kapital: 1,767.656 SIT
Ustanovitelja: Popaja Ismet, Ljubljana,

Plešičeva 29, vstop 16. 3. 1992, vložek
848.475 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Metka, Mengeš, Kolodvorska 2c,
vstop 14. 7. 1994, vložek 919.181 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Popaja Ismet, razrešen 14. 7. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Jenko Metka,
imenovana 14. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri podaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-34169

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05014 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA KNJIGARNA KONZOR-
CIJ KNJIGOTRŠTVO, izvoz uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 29, sedež: Slo-
venska cesta 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/19245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5631785
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trojar Zoran, razrešen 8. 1. 1995;
zastopnica Mlinar Andreja, Ljubljana, Na
Korošici 2, imenovana 9. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja,
razen v primeru, ko vrednost posameznega
posla presega 13,000.000 SIT in je za skle-
panje takšnega posla potrebno soglasje usta-
novitelja.

Rg-34179

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05163 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa JERMANN & COMPANY,
d.o.o., družba za gostinstvo in trgovino,
Ljubljana, Hladilniška 1b, sedež: Hladil-
niška  1b,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/26841/00 vpisalo v sodni register tega so-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1296 Št. 18 – 3. IV. 1997

dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5918332
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavjanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-34187

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05242 z dne 30. 11. 1995
pod št. vložka 1/27065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923875
Firma: OVERSEAS TRADING COM-

PANY, trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Glavarjeva ul. 12

Skrajšana  firma:  OVERSEAS  TRA-
DING COMPANY, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Glavarjeva ul. 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bahader Faqir, Boqa, Boqa

Swabi, vstop 12. 11. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bahader Faqir, imenovan 12. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ba-
jer Miha, Ljubljana, Glavarjeva 12, imeno-
van 12. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri

gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;

5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
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športne opreme, 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 732 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in
videodejavnost; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kuturne dejavnosti;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kul-
turne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 926
Športna dejavnost; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34201

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05646 z dne 21. 12. 1995
pod št. vložka 1/27171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925959
Firma:  AVTOTEHNA  OPREMA,  tr-

govska družba z avtomobilsko opremo,
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA OPRE-
MA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 228
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AVTOTEHNA, zastopanje,

trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop
27. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Masten Branko, Ljubljana, Jakčeva ul.
30, imenovan 27. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev v okviru svojega področja,
razen v naslednjih primerih: razpolaganje z
nepremičninami družbe, obremenjevanje
nepremičnin s stvarnimi bremeni; najema-
nje in dajanje finančnih kreditov, garancij
oziroma drugih poroštev, pogodb s princi-
pali; najemanje tujih in oddajanje lastnih
poslovnih prostorov; sklepanje leasing in

kreditnih pogodb, ki niso vezane na pred-
met poslovanja družbe; investicije v nepre-
mičnine in druga osnovna sredstva nad vred-
nostjo 3.000 (tritisoč) DEM; sklepanje dol-
goročnih pogodb za storitve zunanjih izva-
jalcev in pogodb za storitve zunanjih
izvajalcev v vrednosti nad 3.000 (tritisoč)
DEM; sklepanje vseh poslov za storitve, ki
jih sicer za družbo lahko opravijo druga
podjetja Skupine Avtotehna, s podjetji iz-
ven Skupine Avtotehna. V naštetih primerih
mora direktor pred sklenitvijo posla dobiti
soglasje upravnega odbora. Dokumente v
navedenih poslih mora sopodpisati proku-
rist; zastopnik Kopriva Zdenko, Škofljica,
Zalog 18, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo kot prokurist neomejeno ter ima po-
sebna pooblastila v pravnem prometu z ne-
premičninami, vključno z obremenjevanjem
nepremičnin s stvarnimi bremeni v skladu s
sklepom upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995: 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 642 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 746 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 913 De-
javnost drugih organizacij; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-34210

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05754 z dne 15. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27259/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926181
Firma: SAMSON TRADECO, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMSON TRADECO,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta 30. avgusta 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Izgoršek Jakobina, Ljub-

ljana, Cesta 30. avgusta 3, vstop 1. 12. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Izgoršek Marko, Ljubljana, Cesta 30.
avgusta 3, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
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Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomska propagan-
da; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-34216

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05777 z dne 5. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27217/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926238
Firma: YANG HONG, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: YANG HONG, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brilejeva ul. 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Hu Yanghong, Avstrija,
Celovec, Auergasse 6, vstop 22. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hu Yanghong, imenovan 22. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Frančeškin Tanja, Renče, Bilje 120, imeno-
vana 22. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami in usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za

industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-34221

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05789 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HUGO, trgovina in stori-
tve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zvezda
št. 3, Šentvid, sedež: Zvezda št. 3, Šentvid,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14098/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5539439
Firma:  HUGO,  trgovina  in  storitve,

uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HUGO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 13
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelj: Zagoršek Florjan, izstop

21. 11. 1995; UPIMO GROUP, menjalnice,
upravljanje, financiranje in kapitalske na-
ložbe, d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg 13,
vstop 21. 11. 1995, vložek 25,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zagoršek Florjan, razrešen 21. 11.
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1995; direktor Todorovič Dragan, Ljublja-
na, Celjska ulica 25, imenovan 21. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995:
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-

vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6312 Skladiščenje, 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-34225

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05803 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27246/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926343
Firma:  USNJE  TRADE,  trgovina  in

proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Trubarje-
va 76

Skrajšana firma: USNJE TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Resnik Mihael, Ljubljana,

Cesta na Loko 26, vstop 7. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resnik Mihael, imenovan 7. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinatimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi prozvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-34227

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/05841 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MDN, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tru-
barjeva 28, sedež: Trubarjeva 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje in razširitev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5321115
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Hvasti Dušan, razrešen 27. 5. 1994;
direktorica Hvasti Marija, razrešena 27. 5.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;

52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05864 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VIŠKI CENTER INŽENI-
RING, Družba za inženiring in storitve,
d.d., Ljubljana, Tržaška 132, sedež: Tr-
žaška c. 132, Ljubljana, pod vložno št.
1/12577/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5497663
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pušlar Jože, Ljubljana, Martinova uli-
ca 59, razrešen 17. 11. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-34238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05878 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in prenos iz OGS Koper s temile
podatki:

Matična št.: 5745438
Firma: PORTO, d.o.o., gostinsko in tr-

govsko podjetje, Ljubljana, Riharjeva 30
Skrajšana firma: PORTO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Riharjeva 30
Osnovni kapital: 11,229.462 SIT
Ustanovitelja: Stefanija Vanja, Ljublja-

na, Grassellijeva 20, vstop 10. 12. 1992,
vložek 5,614.731 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Španič Srečko, Ljubljana, Rihtar-
jeva 33, vstop 10. 12. 1992, vložek
5,614.731 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stefanija Vanja, imenovan 10. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00108 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa M-RAM, gradbeni inženi-
ring in operativa, d.o.o., Ljubljana, Lin-
hartova 13, sedež: Linhartova 13, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
za Srg 14196/94 – spremembo osnovnega
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kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5489202
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: R.A.M., d.o.o., izstop 20.

12. 1994; Prosen Dušan, Ljubljana, Suha-
dolčanova 64, vstop 20. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zakrajšek Brane, Ljubljana, Cesta v Dvor 6,
vstop 20. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34271

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12167 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTERRA, podjetje za fi-
nanciranje, trgovino in svetovanje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12745/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5499119.

Rg-34273

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12587 z dne 29. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PODEN, posredovanje, tr-
govina in storitve, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5687986
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Černelč Robert, izstop 11.

4. 1993; Fekonja Rihard, Ljubljana, Nove
Fužine 21, vstop 26. 10. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černelč Robert, razrešen 30. 5. 1994;
direktor Fekonja Rihard, imenovan 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34274

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12680 z dne 29. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SVILOPREJKA, d.o.o., tr-
govsko in storitveno podjetje na veliko in
malo, sedež: Ljubljanska cesta 27, Kočev-
je, pod vložno št. 1/08954/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5430194
Firma: SVILOPREJKA, d.o.o., trgov-

sko in storitveno podjetje na veliko in
malo, Ljubljana, Ulica 9. junija 11

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

Sedež: Ljubljana, Ulica 9. junija 11
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanoviteljica: Beljan Marija, izstop 6.

6. 1994; Nose Milena, Ljubljana, Ulica 9.
junija 11, vstop 6. 6. 1994, vložek 1,514.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Beljan Marija, razrešena 6. 6. 1994;
direktorica Nose Milena, imenovana 6. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13057 z dne 28. 10. 1995
pod št. vložka 1/26928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860075
Firma: KLOPČAR & Co., podjetje za

projektiranje, avtomatizacijo in nadzor
procesov, d.n.o.

Skrajšana firma: KLOPČAR & Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Detelova 3
Ustanovitelja: Klopčar Mitja in Klopčar

Irena, oba Ljubljana, Detelova 3, vstopila
17. 6. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klopčar Mitja, imenovan 17. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: izdelava teh-
nične in investicijske dokumentacije: (pro-
jektni načrti za avtomatizacijo električno kr-
miljenih procesov, software-ski programi za
avtomatizacijo električno krmiljenih proce-
sov, izdelava in popravila elektronskih kom-
ponent, projektni načrti električnih inštala-
cij); koordiniranje in strokovno nadzorova-
nje del na področju priprave in izvedbe
elektroinštalacijskih del; organizacija in iz-
vajanje elektroinštalacijskih del; trgovina na
debelo in drobno z živili in neživili vseh
trgovskih strok; posli posredovanja, trgov-
sko zastopanje, komisijski posli; komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; storitve reklame in eko-
nomske propagande, marketing; zastopanje
tujih oseb v prometu blaga in storitev.

Rg-34291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10360 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LESTER, notranja in zu-
nanja trgovina, gradbeništvo in storitve-
ne dejavnosti, d.o.o., Stari trg pri Ložu,
Ul. Bračičeve brigade 25, sedež: Ul. Bra-
čičeve brigade 25, Stari trg pri Ložu, pod
vložno št. 1/07968/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5398169
Osnovni kapital: 1,600.855,50 SIT
Ustanovitelj: Sterle Janez, Ljubljana,

Moškričeva 40, vstop 5. 7. 1990, vložek
1,600.855,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-34296

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10473 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa INTERMARKT, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi proizvo-
di, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pot v dolino 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/15607/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5571049
Firma:  INTERMARKT,  trgovina  na

debelo in drobno, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,396.250 SIT
Ustanovitelji: Ehrenhammer Stefan,

Stottera, Waldstrasse 38, vstop 12. 2. 1992,
vložek 670.950 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Waldhauser Albin, Avstrija, Klagen-
furt, Priesnegerstrasse 2, vstop 12. 2. 1992,
vložek 670.950 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jovičevič Mladen, Ljubljana, Cleve-
landska 21a, vstop 12. 2. 1992, vložek
575.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
LOKASTAR, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva 55, vstop 30.
5. 1994, vložek 479.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnosti se razširijo z naslednjima de-
javnostima: proizvodnja brezalkoholnih in
alkoholnih pijač; prevoz blaga v cestnem
prometu.

Odslej so dejavnosti družbe: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi proizvodi; tr-
govina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; gostinske nastanitvene storitve:
hoteli, moteli, penzioni s celotnim poslova-
njem, oddajanje zasebnih sob; gostinske sto-
ritve prehrane: restavracije s postrežbo, dru-
ge storitve prehrane; druge gostinske stori-
tve; proizvodnja brezalkoholnih in alkohol-
nih pijač; raziskava tržišča-marketing ter
storitve reklame; posredovanje reklame in
ekonomske propagande; turistično posredo-
vanje: turistične agencije, turistični uradi;
prevoz oseb v cestnem prometu; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; leasing: cestnih vo-
zil, računalnikov, hotelsko turistične opre-
me, športne opreme; sposojanje vozil (rent-
a-car); posredniški posli; posredovanje ča-
sovnega zakupa turističnih objektov;
menjalniški posli; prodaja vozil “staro za
novo”; prirejanje sejmov, razstav in drugih
javnih prireditev; posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; špedicijska
dejavnost; klanje perutnine; predelava in
konzerviranje mesa; reja perutnine; sveto-
vanje in oganizacija ustanavljanja in regi-
striranja novih podjetij; opravljanje poslov
v zunanjetrgovinskem prometu (kot je bilo
vpisano v sodni register ob ustanovitvi druž-
be).

Rg-34312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09214 z dne 9. 11. 1995
pri subjektu vpisa JUTO, d.o.o., trgovina,
marketing Ivančna Gorica, Pot v boršt
29, sedež: Pot v boršt 29, Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/12089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5500524
Osnovni kapital: 1,517.440 SIT
Ustanoviteljica: Jurejevčič Marina, Ljub-

ljana, Zrinjskega 7, vstop 26. 6. 1991, vlo-
žek 1,517.440 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-34315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09587 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa KLIMATIZACIJA, pro-
izvodnja in montaža, d.o.o., Paradišče,
Šmarje Sap, sedež: Paradišče 9, Šmarje
Sap, pod vložno št. 1/07763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
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konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5400155
Osnovni kapital: 3,238.000 SIT
Ustanovitelja: Štrubelj Pavle in Štrubelj

Helena, oba Šmarje Sap, Paradišče 9, vsto-
pila 21. 6. 1990, vložila po 1,619.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-34340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05252 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SOPOTNIK RECOM, pod-
jetje za trgovino na debelo in drobno in
izposojo avtomobilov, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 547, sedež: Tržaška 547, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5776309
Firma: SOPOTNIK RECOM, podjetje

za trgovino na debelo in drobno in izpo-
sojo avtomobilov, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 103

Sedež: Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 53,157.883 SIT
Ustanovitelji: Sopotnik Stojan, Ljublja-

na, Podutiška 69, vstop 15. 3. 1993, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sopotnik Janja, Ljubljana, Glavarjeva 47,
vstop 15. 3. 1993, vložek 903.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Eric R. Kok,
Steenbergen, Holand, Vlettevaart 5 4651
GP, vstop 15. 3. 1993, vložek 48,089.883
SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SOPOTNIK TRADE, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Podutiška 69, vstop 15. 3. 1993,
vložek 3,290.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34341

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05428 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa Tehno-Impex Internatio-
nal, trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
Kersnikova 2, sedež: Kersnikova 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5621569
Osnovni kapital: 16,430.593 SIT.

Rg-34359

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13267 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GENOS, podjetje za trgo-
vino in računalništvo, d.o.o., Linhartova
5, Ljubljana, sedež: Linhartova 5, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, dejavnosti in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5328276
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Hodnik Marjan, Ljublja-

na, Linhartova 5, vstop 13. 11. 1989, vložek
1,500.670 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Alojz, izstop 6. 6. 1994; Škrbec Bo-
ris, Ljubljana, Reška 35, vstop 13. 11. 1989,
vložek 1,330 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi iz vseh trgovinskih strok.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi iz vseh trgovinskih strok; agencijske
in posredniške storitve v blagovnem prome-
tu; komisijski posli na področju prometa
blaga; dejavnost na področju računalništva:
informacijski, računalniški in organizacij-
ski inženiring, svetovanje, trženje in izdela-
va ter rešitve pri graditvi poslovnih in pro-
izvodnih sistemov; marketing; proizvodnja,
prodaja in servisiranje ter vzdrževanje raču-
nalniških sistemov; dajanje računalniških si-
stemov v najem; izobraževanje na področju
računalništva; računalniško-računovodske
in ostale obdelave; raziskovalna in razvojna
dejavnost.

Rg-34362

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13816 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ARDI, inženiring, d.o.o., Ja-
na Husa 1a, Ljubljana, sedež. Jana Husa
1a, Ljubljana, pod vložno št. 1/24497/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5797179
Firma: ARDI, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 1,713.760 SIT
Ustanovitelji: Dobrila Jurij, Ljubljana,

Cesta v Rožno dolino 40, vstop 22. 6. 1993,
vložek 527.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Farkaš Špindler Leonora, Ljubljana,
Štepanjska cesta 10, vstop 22. 6. 1993, vlo-
žek 201.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Brekalo Vesna, Ljubljana, Opekarska
13a, vstop 22. 6. 1993, vložek 201.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bevc Ernest,
Novo mesto, Muhaber 29, vstop 22. 6. 1993,
vložek 200.670 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tršar Matjaž, Ljubljana, Nazorjeva 8,
vstop 22. 6. 1993, vložek 198.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Toplak Tomaž,
Ptuj, Vičeva 119, vstop 22. 6. 1993, vložek
192.670 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Velikonja Jure, Ljubljana, Gorazdova 15,
vstop 22. 6. 1993, vložek 191.670 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona, 212 Proizvodnja iz-
delkov iz papirja in kartona; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na

drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 922 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-34365

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13988 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AXA, družba za promocijo
podjetništva,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Gornji trg 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/13330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5540445
Firma: AXA, družba za promocijo pod-

jetništva, d.o.o., Ljubljana, Rožna ulica
27

Sedež: Ljubljana, Rožna ulica 27
Osnovni kapital: 1,697.500 SIT
Ustanovitelj: Šparovec Mokronoški Vin-

cenc Dušan, Ljubljana, Gornji trg 33, vstop
23. 12. 1993, vložek 1,697.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1995:
0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja,
začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
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množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živali; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški pomet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delov-
ne sile; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dedišči-
ne; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-34366

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14031 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/27107/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5864836
Firma:  PRIMAS-PRIMC,  svetovanje,

marketing in organizacija, d.n.o., Radom-
lje

Skrajšana  firma:  PRIMAS-PRIMC,
d.n.o., Radomlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radomlje, Šlandrova 6
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Primc Janez in Primc Tat-

jana, oba Radomlje, Šlandrova 6, vstopila
10. 8. 1994, vložila po 5.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primc Janez, imenovan 10. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34368

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14174 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IMAGE & CO, inženiring,
d.o.o., Berčičeva 8b, Ljubljana-Polje, se-
dež: Berčičeva 8b, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731143
Osnovni kapital: 1,520.210,40 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Ksenija, Ljublja-

na, Rusjanov trg 12, vstop 3. 2. 1993, vlo-
žek 1,510.210,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Intihar Matjaž, Ljubljana, Rusja-
nov trg 8, vstop 30. 8. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kastelic Ksenija, razrešena 30. 8.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot pomočnica di-
rektorja; direktor Intihar Matjaž, imenovan
30. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 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 iz-
delkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 183 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 245 Pro-

izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 251 Proizvodnja izdelkov iz gu-
me; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 261 Proizvodnja stekla in steklenih
izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne
keramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
264 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
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sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-34369

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14172 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KOŠIR, transportno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Jurjevica
50, Ribnica, pod vložno št. 1/08159/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693187
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Košir Janez, Ribnica, Jur-

jevica 50, vstop 20. 8. 1990, vložek 187.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Anto-
nija, Ribnica, Jurjevica 50, vstop 1. 8. 1994,
vložek 937.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košir Matej, Ribnica, Jurjevica 50,
vstop 1. 8. 1994, vložek 187.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Košir Maja, Ribnica,
Jurjevica 50, vstop 1. 8. 1994, vložek
187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Košir Antonija, imenovana 5. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-34372

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14196 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa M-RAM, podjetje za eko-
nomske in tehnološke storitve, d.o.o.,
Črnuče, Suhadolčanova 64, sedež: Su-
hadolčanova 64, Črnuče, pod vložno št.
1/12445/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme, zastopni-
kov in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5489202
Firma: M-RAM, gradbeni inženiring in

operativa, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 13
Skrajšana firma: M-RAM, d.o.o., Ljub-

ljana

Sedež: Ljubljana, Linhartova 13
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Zakrajšek Brane, Ljubljana, Cesta v Dvor
6, imenovan 1. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Prosen Dušan, Ljub-
ljana, Suhadolčanova 64, razrešen 1. 10.
1994 ter ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Cetinski Andrej, razrešen 5. 1. 1992; za-
stopnik Jelenc Aleksander, razrešen 5. 1.
1992; zastopnica Čačovič Jana, razrešena 5.
1. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5133 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing), 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-34387

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14902 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa COPSA, d.o.o., poslovne
storitve Kočevje, sedež: Ob Mahovniški
cesti 11, Kočevje, pod vložno št. 1/18428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, ustanoviteljev in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5613264
Firma: COPSA, transport in poslovne

storitve, d.o.o., Kočevje, Ob Mahovniški
cesti 11

Osnovni kapital. 1,917.000 SIT
Ustanovitelja: Kosten Ana, Stara Cer-

kev, Breg 12, vstop 24. 3. 1992, vložek
958.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kosten Damjan, Kočevje, Frankopanska 4,
vstop 20. 5. 1994, vložek 958.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

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

Rg-34401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15376 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TAMINI, podjetje za trgo-
vino in storitveno dejavnost, d.o.o., Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 2, sedež:
Glinškova ploščad 2, Ljubljana, pod vlož-
no št.1 /12097/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo ustano-
vitelja in njihovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5834031
Firma: TIMINI, Holynski & sin, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Holynski Nina, vstop 4. 2.

1991; Holynski Mitja, vstop 4. 2. 1991 in
Holynski Tilen, vstop 15. 9. 1994, vsi Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 2, vložili po 666,60
SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Rg-34403

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15444 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HYDRYLEK, d.o.o., pod-
jetje za izgradnjo hidroelektrarn in pro-
izvodnjo elektrike, Ljubljana, sedež: Pot
na Fužine 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5488699
Osnovni kapital: 3,348.000 SIT
Ustanovitelja: Perpette Lucien-Jean, Es-

neux, 30 Rue Hayette, vstop 30. 11. 1989,
vložek 1,889.191,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kokolj Željko, Koper, Tomaži-
čev trg 1, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,458.808,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kokolj Željko, razrešen 21. 11. 1994
kot namestnik direktorja in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo kot prokurist.
Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja,
ki spadajo v pravno sposobnost družbe, ra-
zen za odsvajanje in obremenjevanje nepre-
mičnin, za kar mora biti prokurist posebej
pooblaščen.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-34405

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15808 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DEK, electronics, d.o.o.,
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Ljubljana, Nove Fužine 26, sedež: Nove
Fužine 26, Ljubljana, pod vložno št.
1/04887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5330483
Firma: DEK, electronics, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: DEK, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Zaloška 145
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Doberlet Aleš, Ljubljana,

Župančičeva 14, vstop 21. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Emedji Djuro, izstop 1. 9. 1994; Kosič Dra-
gan, Ljubljana, Pot na Fužine 51, vstop 21.
12. 1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kosič Miroslav, izstop 1. 9.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-34408

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15915 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ALLEX, podjetje za raču-
novodstvo in finančne storitve, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče, Pasterkova pot 5, se-
dež: Pasterkova pot 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14437/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanovitelja, deležev, osnovnega
kapitala ter zastopnikov in spremembo ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542231
Firma: ALLEX, podjetje za računo-

vodstvo in finančne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 62
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljici: Čamernik Valerija,

Ljubljana, Mlinska pot 8, vstop 16. 12.
1991, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kumer Zvonimira, Ljublja-
na, Cesta 24. junija 62, vstop 21. 11. 1994,
vložek 1,300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Čamernik Valerija, razrešena 21. 11.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot pomočnica di-
rektorice; direktorica Kumer Zvonimira,
imenovana 21. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34414

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16057 z dne 1. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FIMO, podjetje za finančni
in tehnični inženiring, d.o.o., Domžale, se-
dež: Miklošičeva 13, Domžale, pod vložno
št. 1/18788/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5649820
Firma: FIMO – Gašperič & Co., finanč-

no in tehnični inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: FIMO – Gašperič &

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

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Rozmanova 1
Osnovni kapital: 10.400 SIT
Ustanovitelja: Langbauer Gašperič Ma-

rija, Kamnik, Rozmanova 1, vstop 24. 3.
1992, vložek 8.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Gašperič
Ivo, Kamnik, Rozmanova 1, vstop 12. 12.
1994, vložek 2.400 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1995: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize.

Rg-34419

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16181 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LBA, trgovsko-proizvodno
podjetje, d.o.o., Vrhnika, sedež: Cesta
krimskega odreda 58, Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/16379/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, firme, ustanovitelja in dejavnosti ter
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5877393
Firma:  LBA,  trgovsko  –  proizvodno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LBA, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Krivec 88
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pesek Branko, izstop 12.

12. 1994; Wagner-Gruden Vlasta, Vrhnika,

Lošca 14, vstop 12. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pesek Branko, razrešen 12. 12. 1994;
diektorica Wagner-Gruden Vlasta, imeno-
vana 12. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-34420

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16182 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BISS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 152,
Hala A/9, sedež: Šmartinska cesta 152,
Hala A/9, Ljubljana, pod vložno št.
1/13341/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5521980
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 1824

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina 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; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-34421

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16232 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AUREA, Trgovina, poslov-
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ne in ostale storitve, d.o.o., sedež: Glavar-
jeva 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/08907/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5435161
Firma: AUREA-JESENIČNIK & C.o.,

Trgovina, poslovne in ostale storitve,
d.n.o., Ljubljana, Glavarjeva 47

Skrajšana firma: AUREA-
JESENIČNIK & C.o., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Jeseničnik Aurelija,
Ljubljana, Glavarjeva 47, vstop 23. 10.
1990, vložek 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Jeseničnik
Petra, Ljubljana, Šišenska cesta 39, vstop 6.
12. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeseničnik Petra, imenovana 6. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-34423

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16346 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MAR TOURS, export im-
port, turizem, d.o.o., Podpeč, sedež: Pod-
peč  n.  h.  Preserje,  pod  vložno  št.
1/18609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev in spremembo dejavnosti, spremembo
družbenikov, vpis zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5641080
Firma: MAR TOURS Možek & Klobu-

čar, export-import, turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: MAR TOURS Možek

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Klobučar Mojca, Ljublja-

na, Večna pot 5, vstop 6. 4. 1992, vložek
4.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, Možek Milena, Notranje Go-
rice, Podpeška cesta 256, vstop 6. 4. 1992,
vložek 4.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Možek Ivan, Preser-
je, Podpeč 70, izstop 13. 12. 1994.

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

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-

kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34424

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16350 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PORT, d.o.o., podjetje za
projektiranje, razvoj in trgovino, Ljub-
ljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21, Ljub-

ljana, pod vložno št. 1/02472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, skrajšano firmo, spre-
membo sedeža, družbenika, spremembo za-
stopnika in firme s temile podatki:

Matična št.: 5296820
Firma: PORT, d.o.o., podjetje za pro-

jektiranje, razvoj in trgovino, Ljubljana,
Pugljeva 7

Skrajšana firma: PORT, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Pugljeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrančič Marko, Ljublja-

na, Pugljeva 7, vstop 20. 10. 1989, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perkovič Zvonko, Ljubljana, Rožna dolina
c. XXI/6a, vstop 20. 10. 1989, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cirman Marjan, izstop 12. 12. 1994; Humar
Jasmina, izstop 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrančič Marko, razrešen 12. 12. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Cir-
man Marjan, razrešen 12. 12. 1994; zastop-
nik Perkovič Zvonko, razrešen 12. 12. 1994.

Rg-34426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16539 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ČESNIK PROJEKT, pod-
jetje za projektiranje, inženiring in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kidričeva
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/13235/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5521769
Firma: ČESNIK PROJEKT, podjetje

za projektiranje, trgovino in inženiring,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Štefanova 1
Osnovni kapital: 1,506.125 SIT
Ustanovitelj: Česnik Miroslav, Ljublja-

na, Mestni trg 17, vstop 2. 10. 1991, vložek
1,506.125 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16756 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTEK, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Chengdujska 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5839467
Osnovni kapital: 1,758.000 SIT
Ustanovitelj: Kosić Miroslav, Ljubljana,

Chengdujska 6, vstop 29. 3. 1992, vložek
1,758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševanih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
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procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 4531 Električne in-
štalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6110 Pomorski
promet; 6420 Telekomunikacije; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-34433

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16765 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AVM, marketing, consal-
ting, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Na Ko-
rošci št. 2, sedež. Na Korošci 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19714/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5665523
Osnovni kapital: 1,897.740 SIT
Ustanovitelj: Arizanović Momčilo, Ljub-

ljana, Na Korošci št. 2, vstop 18. 9. 1992,
vložek 1,897.740 SIT, odgovornost ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3210 Proizvodnja elektronk,

elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 334 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterjo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
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ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalnišhih napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7420 Projekti-

ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-34439

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16800 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO E., trgovsko, pro-
izvodno in turistično podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Slomškova 25, sedež: Slomško-
va 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/21606/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, ustanoviteljev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727294
Firma: STUDIO E BOŽIČ, k.d., Trgo-

vina, proizvodnja, gostinstvo in storitve,
Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO E BOŽIČ,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika. komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Štihova 25
Ustanovitelja: Cvetkovič Steva, vstop

18. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarja in
Božič Verica, vstop 12. 12. 1994, oba Ljub-
ljana, Štihova ulica 25, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Božič Verica, imenovana 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Cvetkovič Steva, razrešen 12. 12. 1994
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn, 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873

Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3542 Proizvodnja koles; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
svežim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni 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 dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in

videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34443

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16818 z dne 17. 1. 1996
pri subjektu vpisa OCEAN, trgovina in
storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Šipkova 6,
Kamnik, pod vložno št. 1/21098/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5726565
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelj: Ahlin Marko, Kamnik, Šip-

kova 6, vstop 11. 1. 1993, vložek 1,604.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996. 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
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izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičinami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-34450

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16868 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ALP PLUS, trgovina, turi-
zem, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Litijska 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/17265/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620937
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vesič Anton, Ljubljana, Pot

na Fužine 47, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-

gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 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; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodato opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;

5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na drobno s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
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niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakira-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-34457

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17239 z dne 28. 10. 1995 pri
subjektu vpisa STEMAX, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.,
Dunajska 116, Ljubljana, Slovenija, se-
dež: Dunajska 116, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo ustanoviteljev, uskladitev de-
javnosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5727189
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOLEX, Warenhandlers-

gesellschaft m.b.H., izstop 1. 12. 1994;
MBS, d.o.o., Ljubljana, izstop 1. 12. 1994;

Strel Boris, Škofja Loka, Podlubnik 162,
vstop 1. 11. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Strel Boris, razrešen 1. 11. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Maister Stojan, raz-
rešen 1. 12. 1994; zastopnik Vidmar Brane,
razrešen 1. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke proabe; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-34461

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17336 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BTP GRADBENIK IMO-
VICA, gradbeništvo, inženiring in trgovi-
na, d.o.o., Lukovica, Imovica 24, sedež:
Imovica  24,  Lukovica,  pod  vložno  št.
1/10905/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5465575
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Križnar Peter, izstop 16.

12. 1994; Križnar Bojan, izstop 16. 12.
1994; Cerar Tomaž, Lukovica, Imovica 24,
vstop 12. 12. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;

4544 Soboslikarska in steklarska dela, 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-34462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17348 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa IMPORTA, d.o.o., Ljublja-
na, svetovanje, trgovina in inženiring, se-
dež: Ažbetova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/12159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, družbenikov, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485550
Firma: IMPORTA, svetovanje, inženi-

ring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPORTA, d.o.o., Až-

betova 7, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Zdenko, Ljubljana,

Ažbetova 7, vstop 8. 4. 1991, vložek
1,035.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Antonija, Ljubljana, Ažbetova 7,
vstop 19. 12. 1994, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petrič Borut,
Ljubljana, Gregorčičeva 11, vstop 8. 4.
1991, vložek 15.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrič Borut, razrešen 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
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mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-34466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17405 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTEGRA Co., Trgovina
& inženiring Ljubljana, sedež: Parmova
53, Ljubljana, pod vložno št. 1/11489/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5517311
Firma: INTEGRA Co., d.o.o., trgovina

& inženiring
Skrajšana firma: INTEGRA Co., d.o.o.
Sedež: Medvode, Goričane 39
Osnovni kapital: 1,508.832 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Janko, Medvo-

de, Goričane 22h, vstop 15. 10. 1990, vlo-
žek 1,508.832 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4531 Električne inšta-
lacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-

ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in apratov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč.

Rg-34468

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17450 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AGROPLOD, uvozno iz-
vozno podjetje za trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Brilejeva 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16472/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5575699
Firma:  AGROPLOD,  uvozno  izvozno

podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Brilejeva 4

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AGROPLOD, akcionersko

društvo mešovita sopstvenost za proiz-
vodstvo, prerabotka i promet, uvoz-izvoz,
Resen, Bulevar JNA 66, vstop 22. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
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izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, 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.; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina

na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-34469

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17468 z dne 28. 10. 1995 pri

subjektu vpisa LE-RO, posredniška pro-
daja osebnih vozil in rent-a-car, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Prinčičeva 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22459/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5810337
Firma: PANTER CAR, komisijska pro-

daja osebnih vozil in rent-a-car, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: PANTER CAR, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Prinčičeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Roman, Ljublja-

na, Prinčičeva ulica 12, vstop 9. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kovač Leon, izstop 27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Leon, razrešen 27. 12. 1994;
zastopnik Zupančič Roman, razrešen 27. 12.
l994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
92023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-34472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17672 z dne 29. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŽELVA, podjetje za uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Ljubljana, Trebinjska 11, sedež: Trebinj-
ska 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/11546/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5475236
Osnovni kapital: 1,502.757 SIT
Ustanovitelj: SOŽITJE, Zveza društev za

pomoč duševno prizadetim Republike Slo-
venije, Ljubljana, Samova 9, vstop 6. 12.
1990, vložek 1,502.757 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačnik Iztok, razrešen 4. 8. 1994;
zastopnik Bilič Vinko, Ljubljana, Marolto-
va 9, imenovan 12. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1995:
171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 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 pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 2612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;

4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, 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 me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina

na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 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, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 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; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 602 Drug ko-
penski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
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dejavnosti; 8531 Institucionalno socialno
varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev; 9000 Storitve javne
higiene; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-34473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17708 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ALDO, podjetje za servisi-
ranje, montažo in trženje, d.o.o., sedež:
Cesta Dolomitskega odreda 186, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03304/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala, sedeža, družbe-
nikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5308810
Firma: VET, servis in montaža plin-

skih in električnih naprav, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica bratov Babnik 24

Skrajšana firma: VET, d.o.o., Ljublja-
na

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Babnik
24

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinar Aleš, izstop 20.

12. 1994; Vaupotič Zlatko, Ljubljana, Pod
jezom 59, vstop 20. 12. 1994, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vaupotič Franc, Ljubljana, Ulica bratov
Babnik 24, vstop 20. 12. 1994, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dolinar Aleš, razrešen 20. 12. 1994; di-
rektor Vaupotič Zlatko, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Vaupotič Franc, imenovan 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-34480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17945 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FRAME ART, d.o.o., pod-
jetje za izvoz-uvoz, notranjo trgovino in
sestavljanje okvirjev za slike in fotografi-
je, sedež: Nadgoriška c. 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06775/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-

tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti, spremembo družbenikov, zastop-
nika in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5393469
Firma: ITU – IMEX, d.o.o., podjetje za

izvoz, uvoz, notranjo trgovino na veliko
in drobno, Ljubljana

Skrajšana firma: ITU – IMEX, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež. Ljubljana, Tominškova 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrančič Zoran, Ljubljana,

Tominškova 76, vstop 29. 3. 1990, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Banko Boštjan, izstop 19. 12. 1994; Vran-
čič Tatjana, Ljubljana, Prijateljeva 21, vstop
19. 12. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-
stopnik Banko Boštjan, razrešen 19. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 652
Drugo finančno posredništvo; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti.

Rg-34482

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17965 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PONTIOS, svetovanje, tu-
rizem, storitve, d.o.o., Vnanje Gorice, se-
dež: Podpeška c. 208, Vnanje Gorice, No-
tranje Gorice, pod vložno št. 1/20169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5699053
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Irma in Bočko Me-

tod, oba Ljubljana, Pot k skakalnici 3, vsto-
pila 12. 10. 1992, vložila po 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih

poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okra-
snih rastlin, semen in sadik; 0113 Vino-
gradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 01131 Vino-
gradništvo; 012 Živinoreja; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 159 Proizvodnja pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papir-
ja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založnišvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane stori-
tve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
261 Proizvodnja stekla in steklenih izdel-
kov; 2612 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne ke-
ramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
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z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih 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, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 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 brez alkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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 izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, 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 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 641 Poštne in
kurirske storitve; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8512 Izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
921 Filmska in videodejavnost; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 922 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-

javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34483

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17997 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MENGO, računalniški in-
ženiring, inovacije, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., sedež: Hribarjeva 35, Mengeš,
pod vložno št. 1/03279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5305659
Firma: MENGO, teleinformacijski in

multimedijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MENGO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,471.000 SIT
Ustanovitelj: Štebe Tomaž, Mengeš, Hri-

barjeva 35, vstop 24. 11. 1989, vložek
2,471.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
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debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo. 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5262 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-

vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18022 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CDS, inženiring, marke-
ting, proizvodnja, servis in leasing Ljub-
ljana, Derčeva 17, d.o.o., sedež: Derčeva
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/03070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, firme, sedeža, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5305136
Firma: CDS, inženiring, marketing,

proizvodnja, servis in leasing, d.o.o.
Skrajšana firma: CDS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana Črnuče, Brnčičeva 11
Osnovni kapital: 1,695.000 SIT
Ustanovitelja: Pajk Bojan, Ljubljana,

Derčeva ul. 17, vstop 6. 11. 1989, vložek
847.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janežič Aleksander, Medvode, Čermanova
7, vstop 6. 11. 1989, vložek 847.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vučko Ivan, iz-
stop 23. 12. 1994; Vidmar Marko, izstop 23.
12. 1994; Černe Boris, izstop 23. 12. 1989.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vučko Ivan, razrešen 23. 12. 1994; di-
rektor Pajk Bojan, razrešen 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Rg-34492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18064 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RASTOR, podjetje za ra-
čunalništvo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Cesta na Brdo 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5716845
Osnovni kapital: 1,578.726,14 SIT

Ustanoviteljica: Marković Jelena, Ljub-
ljana, Cesta na Brdo 12, vstop 15. 12. 1992,
vložek 1,578.726,14 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-34494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18069 z dne 16. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MODEX, trgovina, storitve
in inženiring, d.o.o., Tržaška 410, Brezo-
vica pri Ljubljani, sedež: Tržaška 410,
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št.
1/11225/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o. in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5758696
Firma: PODBEVŠEK in partner, MO-

DEX, trgovina, storitve in inženiring,
d.n.o., Brezovica pri Ljubljani

Skrajšana firma: PODBEVŠEK in part-
ner, MODEX, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Podbevšek Darija in Pod-
bevšek Darko, oba Brezovica pri Ljubljani,
Tržaška c. 410, vstopila 10. 12. 1990, vloži-
la po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-34495

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18074 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KSS, trgovina in storitve,
d.o.o., Celovška 189, Ljubljana, sedež:
Celovška 189, Ljubljana, pod vložno št.
1/13052/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5517842
Firma: K.S.S. & NACIONAL, storitve

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: K.S.S. & NACIONAL,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Djenič Kosa, Ljubljana,

Brodarjev trg 13, vstop 28. 8. 1991, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1996: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-34499

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18092 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RIZE, podjetje za posredo-
vanje in servisiranje računalniške opre-
me, d.o.o., sedež: Fajfarjeva 5, Domžale,
pod vložno št. 1/05766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
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o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5405955
Osnovni kapital: 1,948.010 SIT
Ustanovitelj: Rihter Janko, Domžale,

Fajfarjeva 5, vstop 2. 3. 1990, vložek
1,948.010 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-35052

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11700 z dne 8. 6. 1995
pri subjektu vpisa COTIČ-TROJER IN
OSTALI, podjetje za namizno založniš-
tvo in grafično oblikovanje, d.n.sol.o., se-
dež: Belokranjska ul. 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz n.sol.o.
v d.n.o., spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5717523
Firma: STUDIO COTIČ-TROJER IN

OSTALI, d.n.o., Namizno založništvo in
grafično oblikovanje, Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO COTIČ-TRO-
JER IN OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Belokranjska ul. 2
Ustanovitelja: Cotič Trojer Marko, Ljub-

ljana, Belokranjska ulica 14, vstop 5. 1.
1993, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Cotič Tro-
jer Melita, Ljubljana, Tbilisijska ul. 4, vstop
5. 1. 1993, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;

2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 51486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-35064

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11983 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VALAM, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Rožna
dolina  c.  XVII/6,  sedež:  Rožna  dolina,
C.  XVII/6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5593875
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Razložnik Uroš, Škofja Lo-

ka, Groharjevo naselje 32, vstop 30. 5. 1994,
vložek 756.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Razložnik Uroš, razrešen 6. 6. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-35069

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11990 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INGPROJEKT, d.o.o., in-
ženiring, projektiranje, svetovanje, Ljub-
ljana, Koroška 2c, sedež: Koroška 2c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03450/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšano firmo s temile
podatki:

Matična št.: 5307953
Firma: INGPROJEKT, d.o.o., inženi-

ring, projektiranje, svetovanje, Ljublja-
na

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

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slana Franc, Ljubljana, Ko-

roška c. 2c, vstop 24. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12238 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MBP, svetovanje, pro-
jektiranje, inženiring, proizvodnja, trgo-
vina, d.o.o., Levstikova 17, Zagorje, se-
dež: Levstikova 17, Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/08309/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5406544
Firma: MBP, svetovanje, projektiranje,

inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MBP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelja: Grčar Boris, Zagorje ob

Savi, Levstikova 17, vstop 9. 8. 1990, vlo-
žek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sotenšek Matjaž, Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 8e, vstop 18. 5. 1994, vlo-
žek 385.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-35155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16465 z dne 29. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BETA CO, d.o.o., zasebno
podjetje za proizvodnjo, trgovino in dru-
ge storitvene dejavnosti, Gregčeva 6,
Mengeš, sedež: Gregčeva 6, Mengeš, pod
vložno št. 1/24075/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5809037
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bergant Janko, Mengeš,

Gregčeva 6, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
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stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-

terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost,
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-35162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16664 z dne 29. 12. 1995 pri
subjektu vpisa EWO, založništvo, trgovi-
na, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cankarjeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/11224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462312
Osnovni kapital: 3,985.000 SIT
Ustanovitelja: Pregl Vekoslav, Ljublja-

na, Pod bresti 41, vstop 3. 1. 1991, vložek
3,974.241 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kostič Ljubomir, Beograd, Srbija, Gogljeva
98, vstop 3. 1. 1991, vložek 10.759 SIT,
odgovornost. ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-

no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-35307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05991 z dne 5. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BMV, svetlobni inženiring,
d.o.o., Marinkov trg 3, Ljubljana, sedež:
Marinkov trg 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/05985/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in za-
stopikov ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5367034
Firma: SCEMA, d.o.o., scenski mate-

riali, oprema in sistemi, gledališki inženi-
ring, Ljubljana, Valjhunova 11

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

Sedež: Ljubljana, Valjhunova 11
Osnovni kapital: 1,504.200 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Marina, Ljub-

ljana, Rusjanov trg 2, vstop 29. 3. 1990,
vložek 752.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Berginc Igor, izstop 20. 4. 1994; Mr-
še Janez, Borovnica, Breg 37a, vstop 20. 4.
1994, vložek 752.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Martinčič Marina, razrešena 20.
4. 1994 in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nica direktorja; direktor Mrše Janez, ime-
novan 20. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: izdelava pro-
jektov za razsvetljavo gledališč, klubov,
kulturnih domov, galerij, cerkva in drugih
prostorov, ki zahtevajo scensko razsvetlja-
vo; svetovanje pri odločanju o izbiri in raz-
mestitvi svetlobnih elementov v prostoru;
raziskovalno razvojno delo; zbiranje in po-
sredovanje informacij, ter obdelava podat-
kov s področja delovanja družbe; založniš-
tvo, prevajanje in nabava ter posredovanje
strokovne literature s področja delovanja
družbe; organiziranje in posredovanje kul-
turno umetniških prireditev in oblikovanje
luči; trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo; izdelava raznovrstne svetlobne
scenske opreme ter sistemov po naročilu;
montaža, vzdrževanje in popravilo svetlob-
ne in scenske opreme, ter sistemov; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; izdelava (projektiranje) tehnične
dokumentacije za opremo in sisteme s po-
dročja dejavnosti; svetovalni inženiring s
področja svoje dejavnosti.
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Rg-35309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06122 z dne 5. 4. 1995 pri
subjektu vpisa UNIVERZAL PAJK, d.o.o.,
podjetje za stavbno kleparstvo, krovstvo,
proizvodnjo in trgovino, Vrhnika, Velika
Ligojna 2, sedež: Velika Ligojna 2, Vrh-
nika, pod vložno št. 1/14810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561922
Osnovni kapital: 1,744.000 SIT
Ustanovitelja: Pajk Slavka in Pajk Alojz,

oba Vrhnika, Velika Ligojna 2, vstopila 16.
12. 1991, vložila po 872.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pajk Silva, razrešena 10. 5. 1994 in
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Pajk Alojz, imeno-
van 10. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: storitve kooperantskega so-
delovanja; gostinstvo (nudenje prehrane, pi-
jače, priprava in dostava hrane, dejavnost
hotelov, dejavnost domov in kampov, orga-
niziranje zabavnih in kulturnih prireditev v
okviru gostinske ponudbe); turizem – turi-
stične storitve (organiziranje in posredova-
nje pri organiziranju potovanj, izletov, ek-
skurzij in drugih turističnih aranžmajev v
državi in tujini in posredovanje pri nastani-
tvi turistov v objektih v individualni lastnini
in drugo posredovanje na področju turiz-
ma); storitve finančnega poslovanja (davč-
no svetovanje, finančno svetovanje); pre-
vozne storitve (avtoprevozništvo, rent-a-car
– izposoja avtomobilov, avtobusni promet);
knjigovodske storitve (računovodski in fi-
nančni inženiring); zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovina na debelo z živilskimi
in neživilskimi proizvodi; trgovina na debe-
lo v tranzitu in diskont trgovinskih strok;
živila in neživilski proizvodi v celoti; oprav-
ljanje storitev stavbnega kleparstva; oprav-
ljanje storitev krovstva – pokrivanje streh iz
raznih materialov; obdelovanje in izdelova-
nje raznih kovinskih izdelkov; opravljanje
storitev zaključnih in obrtnih del v gradbe-
ništvu, opravljena pri gradnji novih ter vzdr-
ževanju obstoječih stanovanjskih ali drugih
hiš in objektov; proizvodnja končnih tek-
stilnih izdelkov; izdelava in popravilo tek-
stilnih izdelkov; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov vseh trgovinskih
strok; zastopanje in posredništvo na področ-
ju prometa blaga in storitev; storitve koope-
rantskega sodelovanja; gostinstvo (nudenje
prehrane, pijače, priprava in dostava hrane,
dejavnost hotelov, dejavnost domov in kam-
pov, organiziranje zabavnih in kulturnih pri-
reditev v okviru gostinske ponudbe); turi-
zem – turistične storitve (organiziranje in
posredovanje pri organiziranju potovanj, iz-
letov, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev v državi in tujini in posredovanje pri
nastanitvi turistov v objektih v individualni
lastnini in drugo posredovanje na področju
turizma); storitve finančnega poslovanja

(davčno svetovanje, finančno svetovanje);
prevozne storitve (avtoprevozništvo; rent-
a-car – izposoja avtomobilov, avtobusni pro-
met); knjigovodske storitve (računovodski
in finančni inženiring); zastopanje tujih firm
v prometu blaga in storitev.

Rg-35324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11200 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GMM, podjetje za gradbe-
ništvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Petričeva 10, sedež: Petričeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12991/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5505038
Firma: GMM, Milavec in partnerji,

podjetje za gradbeništvo, turizem in tr-
govino, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GMM, Milavec in part-
nerji, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Milavec Miloš, Ljublja-

na, Petričeva 10, vstop 16. 8. 1991, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Hribar Tatjana, Ljubljana,
Ažbetova 5, vstop 31. 5. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milavec Miloš, imenovan 16. 8. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14484 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EIGER, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, storitve, zu-
nanja trgovina..., Ljubljana, Parmova 41,
sedež: Parmova 41, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10862/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5460158
Firma: EIGER, d.o.o., proizvodnja, tr-

govina, storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: EIGER, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Redelonghijeva 28
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Maček Igor, Ljubljana, Re-

delonghijeva 28, vstop 21. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mamilovič Marko, Tavčar Bojan in Hogler
Adolf, vsi izstopili 2. 10. 1994.

Rg-35340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16082 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27280/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5879086
Firma: ISKRA OPTIČNE KOMUNI-

KACIJE, d.o.o., Ljubljana, Stegne 7

Skrajšana firma: ISKRA OPTIČNE KO-
MUNIKACIJE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FOTONA, d.d., Ljubljana,

Stegne 7, vstop 7. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Bogdan, Kranj, Rudija Papeža
34, imenovan 7. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6420 Telekomunikacije; 652 Dru-
go finančno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-35346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18918 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SINERGA, informatika,
elektronika in računalništvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta dveh cesarjev 387,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02168/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5287065
Sedež: Ljubljana, Savska cesta 3
Osnovni kapital: 2,226.266 SIT
Ustanovitelja: Krajšek Marko, Ljublja-

na, Pegamova ulica 4, vstop 21. 12. 1994,
vložek 1,113.133 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Klobčič Marko, Ljubljana, Zelena
pot 21, vstop 15. 5. 1989, vložek 1,113.133
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kordiš Iz-
tok, izstop 21. 12.1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kordiš Iztok, razrešen 21. 12. 1994;
direktor Krajšek Marko, imenovan 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3350
Proizvodnja ur; 511 Posredništvo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
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5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 5274 Druga popravila, d.n.;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-35353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02887 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27281/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5903700
Firma: HUAN GONG, podjetje za go-

stinstvo, trženje in storitve, d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 5, Ljubljana

Skrajšana firma: HUAN GONG, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 5

Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Qiu Bogun, Kitajska, Zge-

jiang, vstop 11. 5. 1995, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Chen Su-
yu, Kitajska, Zgejiang, vstop 11. 5. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Qiu Bogun, imenovan 11. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Meh-
le Tomaž, Ljubljana, Ob potoku 6, imeno-
van 11. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 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 nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-35366

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05024 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27272/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5928419
Firma: NINA No. 1, GRILJ IN DRUGI,

trgovina s tekstilom in elektromehanika,
d.n.o.

Skrajšana firma: NINA No. 1, Grilj in
drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Vodnikova ul. 4
Ustanovitelja: Grilj Zdenka in Grilj An-

ton, oba Domžale, Vodnikova 4, vstopila
17. 10. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Grilj Zdenka, imenovana 17. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Grilj Anton, imenovan 17. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačilil; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 742 Projektiranje, in-

ženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-35373

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05456 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27271/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5924413
Firma: FAMILY FROST, storitve na

področju globokozmrznjenih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  FAMILY  FROST,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Črtomirova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FAMILY FROST Interna-

tional Tiefkuhlheimdienst GmbH, Mettman
4020, Seibel Strasse 36, vstop 2. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jelle Nijboer Johan, Leverkusen, Gut
Umlag 1, imenovan 2. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Mohorko
Ela, Radomlje, Pod hribom 9, imenovana 2.
11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 158 Proizvodnja drugih živil; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-35377

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05526 z dne 18. 1. 1996
pri subjektu vpisa SILK, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Beethovnova 14, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5295513
Sedež: Mengeš, Motnica 13, Trzin.

Rg-35492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05047 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOTUR, gostinstvo, tu-
rizem, trgovina, zunanja trgovina, Sred-
nje Gameljne 47, Šmartno-Ljubljana,
d.o.o., sedež: Srednje Gameljne 47, Ljub-
ljana Šmartno, pod vložno št. 1/09702/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5475759
Firma: BIRO HIT, storitve in svetova-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  BIRO HIT,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Komenskega 23
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Koderman Janez, izstop 18.

10. 1995; Koderman-Šeberl Regina, izstop
18. 10. 1995; Gobec Hermej, Ljubljana, Ja-
mova c. 1, vstop 18. 10. 1995, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gobec Hermej, imenovan 18. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Koderman-Šerbel Regina, razrešena 18.
10. 1995; direktor Koderman Janez, razre-
šen 18. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in vi-
deodejavost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Šport-
na dejavnost; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-35535

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14158 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MAGOSPORT, trgovina,
šport, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gornji trg
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/13909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5539595
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštaršič Matej, Ljublja-

na, Gornji trg 27, vstop 21. 11. 1991, vložek
794.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miličević Goran, Ljubljana, Cesta v Šmart-
no 33a, vstop 21. 11. 1991, vložek 794.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35537

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14365 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IZOGRAD, p.o., podjetje
za izolacijo, zaščito in sanacijo betona,
sedež: Turkova 15, Medvode, pod vložno
št. 1/04988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, preoblikovanje v d.n.o. in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5853818
Firma: IZOGRAD, Šušteršič in ostali,

družba za izolacijo, zaščito in sanacijo
betona, d.n.o., Medvode, Turkova 15

Skrajšana firma: IZOGRAD, Šušteršič
in ostali, d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Šuštaršič Jožef, Medvo-
de, Turkova 15, vstop 18. 1. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Šuštaršič Matej, Ljubljana,
Gornji trg 27, vstop 5. 9. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Šuštaršič Jožef, razrešen 5. 9. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenik Šuštaršič Ma-
tej, imenovan 5. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
1771 Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvod-

nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inšalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17447 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FLORIDA SPORT, podjet-
je za fitnes inženiring, d.o.o., Domžale,
sedež: Šaranovičeva 24, Vir, Domžale, pod
vložno št. 1/10624/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5458005
Firma: FLORIDA SPORT – FITNESS

– BEAUTY, d.o.o., zastopstva, trgovina
in inženiring, Rojska 18d, Domžale

Skrajšana firma: FLORIDA SPORT –
FITNESS – BEAUTY, d.o.o., Domžale

Sedež: Domžale, Rojska 18d
Osnovni kapital: 7,589.212 SIT
Ustanovitelja: Satler Samo, Domžale,

Kamniška cesta 11, vstop 2. 11. 1990, vlo-
žek 4,553.527,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Satler Saša, Radomlje, Dermastije-
va ulica 1, vstop 24. 11. 1995, vložek
3,035.684,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Satler Saša, imenovana 24. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5112
Posredništvo pri podaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-

čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
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čunalniške 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 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17862 z dne 14. 12. 1995
pri  subjektu  vpisa  GROSIZEM  AŽUR,
kmetijstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Slovenska vas št. 62, Stara cerkev, sedež:
Slovenska vas 62, Stara cerkev, pod vlož-
no št. 1/16496/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5612683
Firma: ŽAGAR, trgovina d.o.o., Livold
Skrajšana firma: ŽAGAR, d.o.o., Livold
Sedež: Kočevje, Livold 27a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škufca Tomaž, izstop

23. 12. 1994; Žagar Stanka, Kočevje, Li-
vold 27a, vstop 23. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škufca Tomaž, razrešen 23. 12. 1994;
direktorica Žagar Stanka, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki.

Rg-35568

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18386 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CHIPY, podjetje za sveto-
vanje, računalniško opremljanje in izo-
braževanje, Ljubljana, d.o.o., Podrož-
niška 3, Ljubljana, sedež: Podrožniška 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5374448
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Fifer Karmen, izstop 19.

12. 1994; Tavčar Dobrin, Ljubljana, Podrož-
niška 3, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.

Rg-35580

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04260 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27159/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5912920
Firma: ŠINK Marjan & Co, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.n.o., Medvode
Skrajšana firma: ŠINK Marjan & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: Medvode, Dimčeva ulica 1
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Šink Marjan in Šink Ber-

narda, oba Medvode, Dimčeva ulica 1, vsto-
pila 15. 8. 1995, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Šink Marjan, imenovan 15. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Šink Bernarda, imenovana 15. 8. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-35583

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04691 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GIGA, d.o.o., montažno-
servisne storitve v elektroniki in energe-
tiki, Ljubljana, Archinetova 9, sedež: Arc-
hinetova 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/02407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5292085
Firma: GIGA, d.o.o., montažno-servi-

sne storitve v elektroniki in energetiki,
Ljubljana, Koblarjeva 34

Sedež: Ljubljana, Koblarjeva 34
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 291

Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 295 Proizvodnja drugih strojev za po-
sebne namene; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav, za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 316 Proizvod-
nja druge električne opreme, 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 333
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Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35588

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05176 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GAP ACTIVE, turizem in
komunikacije, d.o.o., Domžale, sedež: Mi-
klošičeva 2a, Domžale, pod vložno št.
1/22361/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5842476
Ustanovitelja: Gorenčič Bal Zvezdana,

Domžale, Miklošičeva 2a, vstop 1. 4. 1993,
vložek 1,126.021,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bal Gerhard Alberto, Emmen,
Laan van de Eekharst 5, vstop 23. 10. 1995,
vložek 750.680,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 511
Posredništvo; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 633

Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 925 De-
javnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-35594

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05398 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa A-3S, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljubljana,
pod vložno št. 1/26821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5918154
Firma: A-3S, storitveno podjetje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Reber 7
Ustanovitelja: Zajc Andrej, izstop 8. 11.

1995; Begić Velimir, Kočevje, Uskoška ul.
17, vstop 8. 11. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ceglar Darja,
Vrhnika, Poštna ulica 3c, vstop 8. 11. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 8. 11. 1995, direk-
tor Begić Velimir, imenovan 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Ceglar Darja, imenovana 8. 11. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-35812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04290 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa TEKSTIL-PLETILJA
LITIJA, d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta
18, Litija, pod vložno št. 1/12932/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5507219
Firma: PLETILJA LITIJA, d.d.
Skrajšana firma: PLETILJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 18,342.000 SIT
Ustanovitelji: TEKSTIL, proizvodno in

trgovsko podjetje, p.o., izstop 4. 8. 1995;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 4. 8. 1995, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Strašek Martin, Litija, Prvomajska
ul. 2, razrešen 12. 7. 1995 in ponovno ime-
novan za zastopnika, ki kot predednik upra-
ve zastopa družbo neomejeno; članica upra-
ve: Mežnarič Metka, Litija, Maistrova ul. 8,
imenovana 12. 7. 1995, zastopa družbo za

področje finančnih in splošnih zadev brez
omejitev; članica uprave Mali Marija, Liti-
ja, Na gričku 6, imenovana 13. 10. 1995,
zastopa družbo skupaj z najmanj še enim
članom uprave brez omejitve.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom;  5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-35822

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04716 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26975/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki: Matična št.: 5918294

Firma: O.B.S., trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: O.B.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kozamernik Emil, Ljub-

ljana, Avsečeva ulica 24, vstop 26. 9. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košenina Bojan, Medvode, Klanska
ulica 3, vstop 26. 9. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košenina Bojan, imenovan 26. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 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 iz-
delkov široke porabe; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
not agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35826

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04760 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GRADIS, Strojno promet-
na operativa, Ljubljana, polna odgovor-
nost, sedež: Šmartinska 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06850/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5074975
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-

mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-30113

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07279 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa APEL, Teleinformacijsko
komunikacijski in alarmno varnostni si-
stemi, d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomit-
skega odreda 83b, sedež: Cesta Dolomit-
skega odreda 83b, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5448859
Firma: LENARŠIČ in drugi, komuni-

kacijski in alarmno varnostni sistemi,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LENARŠIČ in drugi,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lenaršič Benjamin, Ljub-
ljana, C. Dolomitskega odreda 83b, vstop
14. 1. 1991, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Lenaršič
Anton, izstop 4. 5. 1994; Lenaršič Mateja,
Ljubljana, C. Dolomitskega odreda 83b,
vstop 4. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lenaršič Anton, razrešen 4. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-

ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravilo izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 642 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-34717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18968 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa D design, informacijski in-
ženiring, d.o.o., Domžale, sedež: Na Gmaj-
ni 17, Mengeš, pod vložno št. 1/22702/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5756260
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Udovč Darja, Mengeš,

Na Gmajni 17, Loka pri Mengšu, vstop 1. 4.

1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34976

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10294 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BINARIN, Podjetje za in-
formatiko in računalništvo, d.o.o., Zagor-
je ob Savi, Kidričeva 2, sedež: Kidričeva
2, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/12631/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5513863
Firma: BINARIN, Bučevec & Co., Pod-

jetje za informatiko in računalništvo,
d.n.o., Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: BINARIN, Bučevec &
Co., d.n.o., Zagorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Bučevec Ivan in Bučevec

Magda, oba Zagorje ob Savi, Kidričeva 2,
vstopila 25. 5. 1994, vložila po 8.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-34993

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10377 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa T.S., identifikacijski siste-
mi, Škofljica, d.o.o., sedež: Babškova pot
41, Lavrica-Škofljica, pod vložno št.
1/08097/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5393965
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Spreitzer Tomaž, Lavrica,

Škofljica, Babškova pot 41, vstop 14. 8.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34994

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10380 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CARKA, maserski in koz-
metični salon, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Funtkova 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/19452/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5652014
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerele Matjaž, Trebnje, Ul.

Cankarjeve brigade 25, vstop 25. 8. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-35017

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11578 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KOPRC, d.o.o., podjetje za
gostinsko, turistično, trgovinsko, izvozno
uvozno dejavnost, sedež: Mala Loka 29,
Domžale, pod vložno št. 1/06108/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5356881
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Anton in Zajc Rosi-

ta, oba Domžale, Mala Loka 29, vstopila
22. 3. 1990, vložila po 755.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-35023

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11593 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIMPLESK, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Krožna pot 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21986/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo firme, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5741092
Firma: TIMPLESK, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Krožna pot 6

Osnovni kapital: 1,715.533 SIT
Ustanovitelj: Ferkov Matjaž, Ljubljana,

Krožna pot 6, vstop 11. 2. 1993, vložek
1,715.533 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 354 Proizvodnja motor-
nih koles, koles in vozil za invalide; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-35846

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05364 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIG-FIS, Finančno sveto-
vanje in marketing, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta v Kleče 12, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487382
Skrajšana firma: BIG-FIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 13,892.000 SIT
Ustanovitelja: Tušek Lidija, Ljubljana,

Adamičeva 20, vstop 28. 1. 1991, vložek
7.084.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovač Vojislav, Ljubljana, Celovška 15,
vstop 28. 1. 1991, vložek 6,807.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili, 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
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debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04791 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FAR EAST TRADING CO.,
Marketing, proizvodnja, trgovina, d.o.o.,
Dobrunje, sedež: Periška 11c, Ljubljana-
Dobrunje, pod vložno št. 1/20739/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5698472
Firma: IGNIS, proizvodnja in trženje,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 429
Skrajšana firma: IGNIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež:  Ljubljana-Črnuče,  Dunajska

429
Osnovni kapital: 1,619.901 SIT
Ustanovitelj: Tome Marija, izstop 14. 4.

1994; Kuhar Anton, izstop 14. 4. 1994; Jer-
ko Franc, Ljubljana-Črnuče, Dunajska 429,
vstop 14. 4. 1994, vložek 1,619.901 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tome Marija, razrešena 14. 4.
1994; zastopnik Kuhar Anton, razrešen 14.
4. 1994; direktor Jerko Franc, imenovan 14.
4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1995:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-

mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
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javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-35881

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06225 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SEAM COMMERCE, Tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Podmilščakova 16, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08047/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5822661
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hajdarpašić Husnija, Ljub-

ljana, Podmilščakova 16, vstop 8. 9. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-35896

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06409 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BIZJAK TRADE, Trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Leninov
trg 2, Ljubljana, sedež: Leninov trg 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11235/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5840236
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Miran, Ljubljana,

Leninov trg 2, vstop 24. 9. 1990, vložek
1,563.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35905

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06548 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LESKOVŠEK vpb, sveto-
vanje in storitve, d.o.o., Mirje 1, Ljublja-
na, sedež: Mirje 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5853338
Firma: ITR-x, inštitut za tržne razi-

skave, d.o.o., Celovška 43, Ljubljana
Skrajšana firma: ITR-x, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Celovška 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gerdej Edvard, Sticker

Marian in Sticker Rosalia, vsi izstopili 14.
12. 1994; Klemenc Andrej, Ljubljana, Smrt-
nikova 4, vstop 15. 12. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Župančič
Matjaž, Ljubljana, Novosadska, 18, vstop

19. 12. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Martič Zvezdan, Celje,
Na zelenici 4, vstop 19. 12. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobilica Matej, izstop 14. 12. 1994; Jelenc
Aleš, izstop 14. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerdej Edvard, razrešen 14. 12. 1994;
direktor Župančič Matjaž, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev, 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 511 Po-
sredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovi-
na 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, pri-
borom; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovi-
na 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 641 Poštne in kurirske storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 642 Telekomunikacije; 6420
Telekomunikacije; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v

prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi
in analize; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 926 Športna de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-35917

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09468 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NYNOSAN, Trgovsko in tu-
ristično podjetje, d.o.o., Ljubljana, Po-
lanškova 2, sedež: Polanškova 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09167/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5428378
Firma: NYNOSAN, Trgovsko in turi-

stično podjetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  NYNOSAN,  d.o.o.,

Domžale
Sedež: Domžale, Aškerčevo naselje 59
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Tomičić Prezelj Nino, Ma-

li Lošinj, B. Capponi 1, vstop 14. 9. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomičić Prezelj Nino, razrešen 26. 5.
1994; direktorica Tomičić Prezelj Andreja,
Ljubljana, Savlje 35c, imenovana 26. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dopolni se dejavnost družbe tako, da se
doda: predelava plastičnih mas; proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; ostala pre-
delava plastičnih mas.

Dejavnost družbe se sedaj glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi izdelki:
žito in mlevski izdelki, povrtnine, sadje in
izdelki, meso perutnina in izdelki, ribe in
izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače,
živila in gospodinjske potrebščine, zdravil-
na zelišča, živina, živa perutnina in divjači-
na; trgovina na debelo in drobno z neživil-
skimi izdelki: tekstilni izdelki, konfekcija
in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki in po-
trebščine, izdelki iz konoplje in jute, elek-
trotehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
električni stroji, naprave, oprema in elek-
trotehnični material ter svetilna telesa, grad-
beni, sanitarni, inštalacijski in ogrevalni ma-
terial, kemični izdelki, barve, laki in po-
trebščine; sveče, parafin in repromaterial;
gostinske storitve nastanitve (prenočišča,
penzioni, hoteli); gostinske storitve prehra-
ne (restavracije s postrežbo, slaščičarne);
druge gostinske storitve (kavarne, točilnice,
bari); turistično posredovanje; turistične
agencije in uradi; organiziranje in posredo-
vanje pri organizaciji potovanj, izletov, ek-
skurzij in drugih turističnih aranžmajev, po-
sredovanje pri nastanitvi turistov, drugo po-
sredovanje na področju turizma;
posredovanje v prometu blaga in storitev;
izvoz in uvoz; predelava plastičnih mas: pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas, ostala
predelava plastičnih mas.

Rg-35921

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09642 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  JAKI,  trgovina,  servis,
d.o.o., Ljubljana, Sousenska 9, sedež:
Sousenska  9,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12182/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, imeno-
vanje prokurista in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5507839
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jakolin Janko, Ljubljana,

Sousenska 9, vstop 6. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jakolin Jolanda, izstop 20. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Jakolin Jolanda, Ljubljana, Boho-
ričeva 7a, imenovana 20. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,

cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-

vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35924

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16307 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RADIUS, Marketing, sve-
tovanje in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Titova 118, sedež: Titova 118,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11640/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev ter os-
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novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5475651
Firma: RADIUS, marketing, svetova-

nje in finančni inženiring, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: RADIUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dobnik Mitja, Ljubljana,

Preglov trg 11, vstop 18. 1. 1991, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prezelj Ljuba, izstop 21. 11. 1994; Prodnik
Jadranka, izstop 21. 11. 1994; Dobnik Se-
bastian, Ljubljana, Brodarjev trg 7, vstop
22. 11. 1994, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Nikolić Ljubica, Mo-
star, Kalajdžića 5, vstop 22. 11. 1994, vlo-
žek 525.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo
izdelkov široke porabe; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda.

Rg-35933

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16430 z dne 15. 11. 1995
pri  subjektu  vpisa  IMP  PROMONT  –
KONTROLOR – NDT, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pot k sejmišču 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti, spremembo ustanoviteljev in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5607698
Ustanovitelji: IMP PROMONT, projek-

tiranje in montaža, d.o.o., Ljubljana, Pot k
sejmišču 30, vstop 22. 4. 1992, vložek
2,454.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Medle Dušan, Domžale, Šaranovičeva 36,

Vir, vstop 28. 4. 1992, vložek 914 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Novak Anton, iz-
stop 16. 9. 1994; Ponikvar Iztok, Ljubljana,
Primožičeva ul. 1, vstop 4. 5. 1992, vložek
914 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Uc-
man Ferdinand, Ljubljana, Abramova 14,
vstop 28. 4. 1992, vložek 6.397 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Obajdin Milan, Ljub-
ljana, Metoda Mikuža, vstop 28. 4. 1992,
vložek 914 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poglajen Dejan, Ljubljana, Polje c.
XXXVIII/10b, vstop 28. 4. 1992, vložek
914 SIT, ogovornost: ne odgovarja; Ukmar
Stanislav, Domžale, Ljubljanska c. 83, vstop
4. 5. 1992, vložek 1,828 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-35936

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16904 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ART ARCHING, razisko-
vanje, razvoj, svetovanje in druge stro-
kovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Gornji
trg 1, sedež: Gornji trg 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev ter osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5319919
Firma: ART ARCHING, raziskovanje,

razvoj, svetovanje in strokovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 1

Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: ARCHING, p.o., izstop 17.

7. 1991; Ulrich Jože, Ljubljana, Poljanško-
va 36, vstop 26. 12. 1989, vložek 503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rajlič Ve-
linka, izstop 21. 12. 1994; Kreitmayer Sreč-
ko, Ljubljana, Bratovševa ploščad 35, vstop
26. 12. 1989, vložek 503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kreitmayer Dobravka,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 35, vstop 26.
12. 1989, vložek 503.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cerar Marjan, izstop 21. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 723 Obdelava podatkov;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti.

Rg-35960

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19449 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KLOBUČEK, Izdelovanje
tekstilnih izdelkov in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Kongresni trg 5, sedež: Kon-
gresni trg 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/24626/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5809371
Osnovni kapital: 1,658.882,60 SIT
Ustanoviteljica: Filipič Rožica, Ljublja-

na, Ob žici 3/VIII, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,658.882,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-35961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19727 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Mladinska knjiga Založba,
d.d., Ljubljana, Slovenska 29, sedež: Slo-
venska 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/02643/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5049130
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 602 Drug kopenski
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 642 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
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kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muze-
jev in druge kulturne dejavnosti.

Rg-35972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10095 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TIDAKO, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, Sel-
šček, sedež: Selšček 12, Begunje pri Cerk-
nici, pod vložno št. 1/18421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5726000
Firma: URŠIČ IN SINOVA, družba za

izdelavo kartonske embalaže, d.o.o., Ra-
kek

Skrajšana firma: URŠIČ IN SINOVA,
d.o.o., Rakek

Sedež: Rakek, Postojnska 19a
Osnovni kapital: 1,568.500 SIT
Ustanovitelj: Košir Janez, Košir Tine,

Košir Damijana in Košir Marija, vsi izstopi-
li 2. 5. 1994; Uršič Jadran, Rakek, Postojn-
ska 19a, vstop 2. 5. 1994, vložek 1,568.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košir Janez, razrešen 3. 5. 1994; za-
stopnica Košir Marija, razrešena 3. 5. 1994;
zastopnica Košir Damijana, razrešena 3. 5.
1994; zastopnik Košir Tine, razrešen 3. 5.
1994; direktor Uršič Jadran, imenovan 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Spremeni se dejavnost družbe, ki se od-
slej glasi: izdelovanje in prodaja vseh vrst
kartonske embalaže; izdelovanje in prodaja
vseh vrst orodij za izdelavo kartonske emba-
laže; kaširanje kartonske embalaže; izdelo-
vanje in prodaja vseh vrst papirnatih vrečk;
izdelovanje in prodaja vseh vrst kartonskih
igrač; baliranje ostankov kartonskih izdel-
kov; izdelovanje vseh vrst embalaže iz PVC
folije; prevoz blaga in oseb v cestnem pro-
metu; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev, zastopanje, posredovanje ter
svetovanje iz trgovinskega prometa.

Rg-35974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10285 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MARILESCO, trgovina in
proizvodnja z lesom in izdelki, d.o.o.,
Stranska vas 43, Dobrova pri Ljubljani,
sedež: Stranska vas 43, Dobrova pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/15424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-

bo osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5556392
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marinko Zdravko, Dobro-

va pri Ljubljani, Stranska vas 43, vstop 29.
1. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: trgovino na drob-
no in na debelo z drugimi neživilskimi pro-
izvodi in z živilskimi proizvodi; posredova-
nje v prometu blaga in storitev; oddajanje
motornih vozil in strojne opreme v najem in
leasing; prevoz oseb in blaga v cestnem pro-
metu; uvoz in izvoz drugih neživilskih pro-
izvodov in živilskih proizvodov.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; proizvodnja lesenih polizdelkov
in dokončnih izdelkov ter prodaja le-teh;
montaža in demontaža lesenih izdelkov; za-
stopanje domačih in tujih podjetij; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; leasing
lastnih proizvodov in proizvodov iz zastop-
niških programov; finančni inženiring in
consulting v zvezi s proizvodnjo, prodajo in
montažo lesenih izdelkov; oddajanje motor-
nih vozil in strojne opreme v najem in lea-
sing; prevoz oseb in blaga v cestnem pro-
metu; uvoz in izvoz neživilskih in živilskih
proizvodov; montaža in demontaža lesenih
izdelkov v zunanjetrgovinskem prometu; za-
stopanje tujih firm.

Rg-35978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10320 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa PIROTERM, družba za
proizvodnjo protipožarnih materialov in
sistemov, d.o.o., sedež: Ob železnici 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23951/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5793203
Ustanovitelja: IZOLIRKA PIROTERM,

d.o.o., Cerklje, Češnjevek 17, vstop 28. 1.
1994, vložek 8,248.271 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; IZOLIRKA, Industrija izola-
cijskih materialov Ljubljana, d.o.o., Ljub-
ljana, Ob železnici 18, vstop 31. 5. 1994,
vložek 9,203.399 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-35983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10386 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PUGELJ, Trgovina, go-
stinstvo in proizvodnja, d.o.o., Vnanje Go-
rice 87, Notranje Gorice, sedež: Vnanje
Gorice 87, Notranje Gorice, pod vložno št.
1/16136/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5853613
Osnovni kapital: 4,582.177 SIT
Ustanovitelja: Pugelj Špela, vstop 5. 12.

1991 in Pugelj Stanislav, vstop 26. 5. 1994,
oba Notranje Gorice, Vnanje Gorice 87, vlo-
žila po 2,291.088,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pugelj Stanislav, imenovan 26. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10401 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa END, d.o.o., Podjetje za in-
ženiring, marketing in trgovino, Kresni-
ce, Jesenje 23, sedež: Jesenje 23, Kresni-
ce, pod vložno št. 1/11236/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5490081
Osnovni kapital: 1,520.500 SIT
Ustanovitelj: Logaj Vinko, Kresnice,

Jesenje 23, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,522.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35986

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10477 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KRN, krmilne in računal-
niške naprave, d.o.o., sedež: Zabretova 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06955/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo skrajšane firme, sedeža, deležev, os-
novnega kapitala in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5368235
Skrajšana firma: KRN, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež:  Ljubljana,  Srednje  Gameljne

47b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klopčič Franc, izstop

19. 4. 1994; Klopčič Marko, Ljubljana, Za-
bretova 9, vstop 19. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klopčič Franc, razrešen 19. 4. 1994;
direktor Klopčič Marko, imenovan 19. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10492 z dne 29. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – LARI, Pod-
jetje za zastopanje in posredovanje za-
varovanj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kob-
larjeva  34,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13366/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, deležev, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5522145
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Polc Denis, Ljubljana,

Rožičeva 9, vstop 13. 9. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trojanovič Milan, Ljubljana, Fabijanijeva
15, vstop 13. 9. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žugelj Damjan
in Žugelj Igor, oba izstopila 31. 5. 1993.

Rg-36002

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10668 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  ITAL/SLO,  inženiring,
d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana, sedež:
Jana Husa 1a, Ljubljana, pod vložno št.
1/21230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, dele-
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žev, osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5711495
Firma: ITAL/SLO, inženiring, d.o.o.,

Industrijska 2, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Industrijska 2
Osnovni kapital: 1,643.492 SIT
Ustanovitelji: Merlak Milan, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 16, vstop 15. 9 . 1992,
vložek 558.787,28 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Corriero Luciano, Colle Di Val
D’Elsa, Siena, Via Emilia 44, vstop 15. 9.
1992, vložek 542.352,36 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lenzi Roberto, Colle Di Val
D’Elsa, Via Don Minzoni 31, vstop 15. 9.
1992, vložek 542.352,36 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Instala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina a drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-

pravila izdelkov široke porabe; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnost drugih prometnih agen-
cij; 7031 Dejavnosti agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Rg-36003

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10712 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa REVDOM, d.o.o., podjetje
za trgovino in promet, osebne in neoseb-
ne storitve, gostinstvo ter komercialni
marketing, Ljubljana, sedež: Streliška ul.
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/20884/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5715458
Firma: ĆEMAN in drugi, družba za

trgovino in promet, osebne in neosebne
storitve, gostinstvo ter komercialni mar-
keting, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ĆEMAN in drugi,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Ćeman Bisa, vstop 20. 1.

1993 in Ćeman Orhan, vstop 20. 5. 1994,
oba Ljubljana, Streliška ul. 5, vložila po
100.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ćeman Orhan, imenovan 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Ćeman Bisa, razrešena 20. 5. 1994 in ime-
novana za zastopnico, ki kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,

pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 747 Čiščenje stavb; 926 Športna de-
javnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-36006

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10721 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DALTON, trgovina, stori-
tve in marketing, d.o.o., Zagorje, sedež:
Cesta 20. julija 2c, Zagorje, pod vložno št.
1/20052/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5677033
Firma: ŠOBOT, k.d., Trgovina, stori-

tve in marketing
Skrajšana firma: ŠOBOT, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Zagorje ob Savi, Polje 15
Ustanovitelja: Roglič Alojz, izstop

13. 5. 1994; Jurić Damir, izstop 13. 5. 1994;
Martini Adi, izstop 13. 5. 1994; Šobot
Marija, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem;  in Šobot Vukašin, oba Za-
gorje ob Savi, Polje 15, vstopila 13. 5. 1994,
vložila po 65.950 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Roglič Alojz, razrešen 13. 5. 1994; di-
rektorica Šobot Marija, imenovana 13. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Šobot Vukašin, imenovan 13. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
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sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij 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 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10875 z dne 26. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ART, trgovina na debelo in
drobno, Ljubljana, d.o.o., sedež: Trubar-
jeva 51a, Ljubljana, pod vložno št.
1/06432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5376602
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanovitelja: Prodnik Miran in Hoče-

var Barbara, oba Ljubljana, Krimska 16,
vstopila 27. 2. 1990, vložila po 791.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-36011

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11434 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SALEX, Trgovsko, agen-
cijsko, komisijsko, uvozno, izvozno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 122, se-
dež: Celovška 122, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697158
Osnovni kapital: 1,513.100 SIT
Ustanovitelji: Volk Sašo, Ljubljana, Po-

kljukarjeva 17, vstop 9. 4. 1992, vložek
756.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stare Zvezdana, Ljubljana, Celovška 122,
vstop 15. 1. 1993, vložek 756.550 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: razvoj, pro-
daja, proizvodnja živilskih in neživilskih
proizvodov na debelo in drobno, zlasti tka-
nin, konfekcije, kovin, lakov, kemikalij, sa-
nitetnega materiala; prodaja farmacevtskih
proizvodov na debelo; proizvodnja kozme-
tike in kozmetičnih preparatov in njih pro-
daja; trgovina na debelo in drobno z repro-
materialom, opremo in deli; gostinske stori-
tve; turistične storitve; razvoj, vzgoja in pro-
daja malih živali; vzreja, predelava in
prodaja polžev; zastopanje in posredovanje
v prometu blaga in storitev; ekonomska pro-
paganda in marketing; akviziterska prodaja;
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb
v celoti; konsignacijska prodaja; mednarod-
na špedicija.

Rg-36012

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11821 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa METAL 2000, Uvozno iz-
vozno podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Juričeva 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10346/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5452295
Firma: METAL 2000, proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelj: Bradeško Dušan, Šmartno

pod Šmarno goro, Juričeva 17, vstop 20. 12.
1990, vložek 1,667.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-36034

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00750 z dne 5. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26691/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5893755
Firma: TEHNIS, gradbeništvo in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 19
Skrajšana firma: TEHNIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 19
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelj: Zrim Janko, Novo mesto,

Smolenja vas 48a, vstop 14. 2. 1995, vložek
1,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zrim Janko, imenovan 14. 2. 1995,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi

sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-36035

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00790 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Blagovna borza, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Mali trg 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25407/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841712
Sedež: Ljubljana, Šmartinska cesta 152
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6711 Storitve finančnih trgov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-36039

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01287 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PEPINO, podjetje za go-
stinstvo, proizvodnjo, trgovino, uvoz in
izvoz, d.o.o., Medvode, sedež: Rakovnik
20, Medvode, pod vložno št. 1/18278/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637511
Firma: A&O, trgovina, posredovanje

in storitve, d.o.o., Medvode, Kalanova
ul. 5

Skrajšana firma: A&O, d.o.o., Medvode
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Prestor Igor, izstop 23. 12.

1994; Ajdarović Olga, Medvode, Kalanova
ul. 5, vstop 23. 12. 1994, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Prestor Igor, razrešen 23. 12. 1994; za-
stopnica Ajdarović Olga, imenovana 23. 12.
1994, kot vodja poslov in neomejena za-
stopnica zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Ajdarović Edvin, imenovan 23. 12.
1994, kot neomejen zastopnik zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
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gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-36045

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02026 z dne 7. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Fotona, d.d., proizvodnja
optoelektronskih naprav, sedež: Stegne 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045223
Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 3130

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3220 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 4531 Električne inštalacije; 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-

nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 517 Druga trgovina na
debelo; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 51488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 6420 Telekomunikacije; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne storitve; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n. 726 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja.

Rg-36069

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03226 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Razvojni zavod Domžale,
p.o., sedež: Ljubljanska 76, Domžale, pod
vložno št. 1/01908/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje
iz p.o. v d.d., spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, tipa zastopnika,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5727847
Firma: RAZVOJNI ZAVOD, podjetje

za poslovne storitve, d.d., Domžale
Skrajšana firma: RZ, d.d., Domžale
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 55,260.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 5.
1995, vložek 5,530.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 11. 5. 1995, vložek
5,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad za razvoj RS, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 11. 5. 1995, vložek 11,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičen-
ci interne razdelitve po spisku, ki je sestav-
ni del akta o lastninskem preoblikovanju,
vstopili 11. 5. 1995, vložili 11,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
notranjega odkupa po spisku, ki je sestavni
del akta o lastninskem preoblikovanju, vsto-
pili 11. 5. 1995, vložili 22,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Končan Janez, Kamnik, Vrhpolje pri
Kamniku 279, razrešen 13. 4. 1995 in ime-
novan za zastopnika, ki kot predsednik za-
časne uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šarec Janez, Ku-
kenberg Marko, Ciperle Janez, Stele Mar-
jan, Girandon Andrej in Kobetič Leon, vsi
vstopili 13. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03744 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SLOSAD, tr-
govina, proizvodnja, skladiščenje, poslov-
ne storitve, d.d., sedež: Dunajska 107,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo pooblastil zastopnika, člane nadzor-
nega sveta in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5730295
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klemenčič Marjan, Maribor, Mladin-
ska 20, razrešen 15. 6. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: pridobitev, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin; 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 paten-
tov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kre-
ditov ter poroštev, če ti posli niso bili pred-
videni v letnem planu družbe ali niso v zve-
zi z dejavnostjo družbe; nakup delnic oziro-
ma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Marinšek Mitja,
Aljančič Vera in Jovanovič Adela, vsi vsto-
pili 15. 6. 1995.

Rg-36570

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13072 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KAPINA, gostinstvo, trže-
nje, storitve, d.o.o., Cesta Ljubljanske bri-
gade 5, Ljubljana, sedež: Cesta Ljubljan-
ske brigade 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/24539/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5777216
Osnovni kapital: 1,985.825 SIT
Ustanovitelj: QUI YUE Yan, Fang Shan

Xiang, Shi Qian Cun Qing Tian, izstop 20.
6. 1994; Qui Boyi, Quintiana, Provinca
Zheijang, vstop 20. 6. 1994, vložek
1,935.825 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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CHINA RESTAURANT QUI & YE Gmbh
Hinterglemm Avstrija 5754, vstop 26. 5.
1993, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Lui Xu Dong, razrešen 20. 6. 1994;
direktor Qui Boyi, imenovan 20. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Mehle Tomaž, Ljubljana, Ob potoku 6, ime-
novan 2. 6. 1994.

Rg-36575

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00779 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27549/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5934222
Firma: ROTO LOŽ, proizvodnja okov-

ja, d.o.o.
Skrajšana firma: ROTO LOŽ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stari trg pri Ložu, Lož, Cesta

19, oktobra 52
Osnovni kapital: 515,766.864 SIT
Ustanovitelja: ROTO FRANK AG, Lein-

felden-Echterdingen, Stuttgarter Str. 145-
149, vstop 21. 11. 1995, vložek 257.883.432
SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KOVINOPLASTIKA LOŽ, d.d., Stari trg
pri Ložu, Lož, Cesta 19. oktobra 57, vstop
21. 11. 1995, vložek 257,883.432 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strle Dušan, Stari trg pri Ložu, Pu-
dob 56, imenovan 21. 11. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko sklepa posa-
mične pravne posle o nabavi in prodaji os-
novnih sredstev nad vrednostjo 100.000
DEM v tolarski protivrednosti le po pred-
hodnem soglasju obeh družbenikov.

Člani nadzornega sveta: Mazij Alojzij,
Gogala Dušan, Hahn, Gerhard in Stein Ro-
nald, vsi vstopili 22. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

Rg-36572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15489 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa M.A.C.C., d.o.o., Podjetje
za grafični inženiring in marketing, Ljub-
ljana, Dolomitska 9, sedež: Dolomitska 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12815/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, zastopnika, osnovnega ka-
pitala in deležev ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5504520
Firma: N.A.C., podjetje za grafični in-

ženiring in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Dolomitska 7

Skrajšana firma: N.A.C., d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Dolomitska 7
Osnovni kapital: 1,529.053 SIT
Ustanovitelj: Završnik Ignac, Ljubljana,

Dolomitska 7, vstop 11. 10. 1991, vložek

1,529.053 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kohne Igor, izstop 16. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Završnik Ignac, imenovan 16. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kohne Igor, razrešen 16. 11. 1994.

Rg-36577

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15761 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AGLAIA, d.o.o., Družba za
mednarodno trgovino, ekonomsko orga-
nizacijske in tehnološke storitve, Verd
184, Vrhnika, sedež: Verd 184, Vrhnika,
pod vložno št. 1/21821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenikov, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5734258
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Logar Danica, Vrhnika,

Verd 184, vstop 10. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajec Jožica, izstop 22. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bajec Jožica, razrešena 22. 11.
1994.

Rg-36579

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00583 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27551/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935059
Firma:  MAR’S,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, Cesta III/25
Skrajšana firma: MAR’S, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Novo  Polje,  Cesta

III/25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Deželak Simona, Ljub-

ljana, Smrtnikova 5, vstop 29. 1. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Deželak Simona, imenovana 29.
1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;

5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing).

Rg-36581

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17299 zdne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GALLUS CARNIOLUS,
Podjetje za kulturni in izobraževalni in-
ženiring umetniških izdelkov, d.o.o., Lu-
kovica 15, Lukovica, sedež: Lukovica 15,
Lukovica, pod vložno št. 1/05843/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5380707
Osnovni kapital: 1,631.400 SIT
Ustanovitelj: Bole Tomaž, Lukovica, Lu-

kovica 15, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,631.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupanič Darko, izstop 8. 2. 1992; Laurenčič
Jelka, izstop 8. 2. 1992; Berce Jaroslav, iz-
stop 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
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nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-36582

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17201 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa CARTRONIK, družba za
zastopanje in trgovanje Ljubljana, d.o.o.
sedež: Vojkova 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308348
Osnovni kapital: 4,104.000 SIT
Ustanovitelj: Carimpex Export-Import

Ges.m.b.H, Celovec, Avstrija, Sonnengasse
13, vstop 9. 12. 1989, vložek 4,104.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zevnik Majda, razrešena 1. 4.
1994; zastopnik Škerjanec Branko, Ljublja-
na, Cesta na Loko 37c, imenovan 1. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi

izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno

z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
nišvom; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01057 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa JOK’ N’ STOK, Podjetje
za opravljanje intelektualnih storitev, za-
ložniško in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Riharjeva 1, sedež: Riharjeva
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/11759/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti in
spremembo pooblaščencev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5541522
Firma:  JOK’  N’  STOK,  Podjetje  za

opravljanje intelektualnih storitev, založ-
ništvo in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. III/18

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c.
III/18

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pagon Neda, razrešena 20. 1. 1995;
direktor Brglez Andrej, Ljubljana, Trnovski
pristan 12, imenovan 20. 1. 1995, za sklepa-
nje pravnih poslov, ki presegajo tolarsko
protivrednost 10.000 DEM, potrebuje so-
glasje ustanoviteljice; zastopnica Berglez
Alja, Piran, Gregorčičeva 41, imenovana 20.
1. 1995, zastopa kot namestnica direktorja z
omejitvijo, da za sklepanje pravnih poslov,
ki presegajo tolarsko protivrednost 10.000
DEM, potrebuje soglasje ustanoviteljice.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 221
Založništvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 7483
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Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-36589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00759 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PI SO, Podjetje za servisne
storitve in trgovino, d.o.o., Domžale, se-
dež: Stritarjeva ulica 30, Domžale, pod
vložno št. 1/16871/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5876117
Firma: OPOJ-S, podjetje za proizvod-

njo brezalkoholnih pijač, d.o.o., Stritar-
jeva ul. 30, Domžale

Skrajšana firma: OPOJ-S, d.o.o., Dom-
žale

Ustanovitelji: Drolc Franc, Domžale,
Stritarjeva ul. 30, vstop 2. 4. 1992, vložek
578.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lah Tomaž, Komenda, Suhadole 49a, vstop
20. 12. 1995, vložek 578.880 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bogataj Robert, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 6, vstop 20. 12. 1995,
vložek 289.440 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Robežnik Uroš, Ljubljana, Glavarje-
va ul. 49, vstop 20. 12. 1995, vložek 160.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Drolc Franc, razrešen 20. 12. 1995 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Lah Tomaž, imeno-
van 20. 12. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-36593

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05442 z dne 11. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27538/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5894719
Firma: VMA, poslovno svetovanje, sto-

ritve in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: VMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vocon Štefan Volovšek

s.p., Kranj, Ljubljanska 24a, vstop 22. 12.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Feneks, d.o.o., Kranj, Kranj,
Ljubljanska c. 24a, vstop 22. 12. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volovšek Štefan, Ljubljana, Ruska
ul. 3, imenovan 22. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Matjašič Igor,
Kranj, Ručigajeva 12, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3002 Pro-
zivodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in

vozila; 3120 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent, 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agancij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Rg-36603

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18684 z dne 26. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa RILE, Storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Šentvid pri Stični, Šentvid
pri Stični 135, sedež: Šentvid pri Stični
135, Šentvid pri Stični, pod vložno št.
1/23222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787793
Osnovni kapital: 1,508.281 SIT
Ustanovitelj: Rikić Ivan, Šentvid pri Stič-

ni, Šentvid pri Stični 135, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,508.281 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in apratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1340 Št. 18 – 3. IV. 1997

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobo v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravla, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-

ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9000 Storitve javne higiene; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-36606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17870 z dne 26. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SHOCK, Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ptuj-
ska 25, sedež: Ptujska 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10771/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme, zastopnika,
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477522
Firma: SHOCK, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Ptujska 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podhraški Miroslav, Ljub-

ljana, Ptujska 25, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Štrumbelj Irena, Ljubljana-Polje,
Nahtigalova ul. 13, imenovana 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi

stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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 proda-
jalnh, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36608

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17874 z dne 26. 2. 1996
pri subjektu vpisa BOBITRADE, izdelava
predmetov iz kovin in nekovin in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, se-
dež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05642/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje iz d.o.o. v k.d., spremembo družbeni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5879698
Firma: JUVAN, družba za proizvodnjo

in trgovino, k.d., Ljubljana, Šmartinska
152

Skrajšana firma: JUVAN, k.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Juvan Rudolf, Litija, Ce-

sta Komandanta Staneta 16, vstop 27. 12.
1989, vložek 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Juvan De-
nis, Litija, Grumova 2, vstop 20. 12. 1994,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Češko Sandi, izstop 20. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juvan Rudolf, razrešen 20. 12. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot komplementar – vodja
poslov.
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Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodato opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-36609

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18400 z dne 26. 2. 1996 pri
subjektu vpisa COSMOS, Podjetje za tr-
govino, opremo objektov in računalniš-
tvo, d.o.o., sedež: V Zideh 2, Trojane, pod
vložno št. 1/03141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, uskla-
ditev dejavnosti, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5318793
Sedež: Domžale, Slamnikarska 1
Osnovni kapital: 1,687.000 SIT
Ustanovitelj: Ocvirk Janez, Trojane, V

Zideh 2, vstop 6. 12. 1989, vložek 1,687.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-36612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17369 z dne 26. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ORBIS, družba za pro-
izvodnjo in trgovino z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Pot v Smrečje
12, Ljubljana, pod vložno št. 1/04556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5335639
Sedež: Ljubljana, Suhadolčanova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pišlar Ljuboslav, Ljublja-

na, Suhadolčanova 7, vstop 10. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-36617

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13095 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa BALON COMMERCE,
trgovsko proizvodno podjetje d.o.o., Dom-
žale,  sedež:  Perkova  17,  Domžale,  pod
vložno št. 1/04950/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5405734
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bedjanič Tatjana, razrešena 15. 10.
1995; direktor Smolnikar Janez, Domžale,
Perkova 17, imenovan 15. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1996: 1596
Proizvodnja piva; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
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pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-36618

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16754 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZAP, Zaščita površin, inže-
niring, proizvodnja, servis, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 78a,
sedež: Zaloška 78a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05275/00 vpisalo v sodni register tega
sodiša uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in spremembo skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5347009
Skrajšana firma: ZAP, d.o.o., Ljublja-

na
Osnovni kapital: 1,632.084,40 SIT
Ustanovitelj: Vidic Jože, Ljubljana, Na

Straški vrh 19, vstop 22. 2. 1990, vložek
1,632.084,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-36626

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18675 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa VICO, trženje in proizvod-
nja, d.o.o., Kamnik pod Krimom 65a, Pre-
serje, sedež: Kamnik pod Krimom 65a,
Preserje, pod vložno št. 1/12783/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev ter osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5504546
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vidovič Damjan, vložek

600.000 SIT, vstop 14. 6. 1994; Vidovič
Slavica, Vidovič Uroš, Vidovič Simon, vlo-

žili po 300.000 SIT, vstopili 13. 12. 1994,
vsi Preserje, Kamnik pod Krimom 65a, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-36629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18662 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MANJA, d.o.o., trgovina,
posredništvo in zastopanje, Ljubljana,
Trubarjeva 22, sedež: Trubarjeva 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11941/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5477808
Osnovni kapital: 2,056.311 SIT
Ustanovitelja: Iskrič Goran, vložek

10.000 SIT in Iskrič Manja, vložek
2,046.311 SIT, oba Ljubljana, Petkovškovo
nabrežje 23, vstopila 31. 10. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-36638

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18587 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ALTEC, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/14958/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554403
Osnovni kapital: 2,583.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Janez, Ljublja-

na, Ul. nadgoriških borcev 39, vstop 28. 11.
1991, vložek 2,453.850 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Goriup Darko, Ljubljana, Ce-
neta Štuparja 23, vstop 28. 11. 1991, vložek
129.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-36642

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18679 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GRAFO, papirna predela-
va, notranja in zunanja trgovina, foto-
grafske usluge, d.o.o., Miklošičeva 36,
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 36, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5445388
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peršin Aljoša, Ljubljana,

Komenskega ul. 20, vstop 25. 11. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-36647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00183 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LTR, komercialni transport
in zastopanje, d.o.o., sedež: Dunajska 389,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19847/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5663890
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrib Dušan, Ljubljana, Na griču 6,
imenovan 16. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet.

Rg-36651

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19708 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ROMITI, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Glinškova ploščad 11, sedež: Glinškova
ploščad  11,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20044/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673305
Osnovni kapital: 1,851.000 SIT
Ustanovitelja: Dimitrijevič Miša, Ljub-

ljana, Glinškova ploščad 11, vstop 8. 10.
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1992, vložek 925.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jovič Miodrag, Ljubljana, Gru-
barjevo nabrežje 20, vstop 1. 2. 1993, vlo-
žek 925.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-36652

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19918 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa OKMAL, trgovina, stori-
tve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Celovška 172, sedež: Celovška
172, Ljubljana, pod vložno št. 1/22162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729726
Ustanovitelji: Skrbinšek Jože, Ljublja-

na, Blasnikova 9, vstop 8. 3. 1993, vložek
640.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skrbinšek Andrej, Ljubljana, Blasnikova 9,
vstop 8. 3. 1993, vložek 1,281.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Skrbinšek Alja,
Ljubljana, Blasnikova 9, vstop 8. 3. 1993,
vložek 1,281.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; OKMAN, d.o.o., Ljubljana, Ljub-
ljana, Celovška 172, vstop 20. 10. 1994,
vložek 3,203.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brcar Draga, izstop 20. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 511 Posredništvo; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 526

Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-36654

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19707 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ILA, oblikovanje, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Obrtna cona Tr-
zin, Blatnica 12, sedež: Blatnica 12, Men-
geš, Obrtna cona Trzin, pod vložno št.
1/16416/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596980
Osnovni kapital: 7,009.855 SIT
Ustanoviteljica: Hlačer Tatjana, Mengeš,

Kidričeva 103, vstop 23. 3. 1992, vložek
7,009.855 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-36658

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15705 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa VITALEX, Podjetje za tr-
govino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Reška 29, sedež: Reška 29,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23059/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika, sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična š.: 5808561
Firma: VITALEX, Podjetje za trgovi-

no, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Vrhunc Andrej, Ljubljana,
Reška 29, vstop 7. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kranjc Bo-
rut, izstop 28. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kranjc Borut, razrešen 28. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravilo pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-36661

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18666 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KOOP TRADE, podjetje
za proizvodnjo, prodajo in nabavo izdel-
kov s področja optike, tekstila in kovino-
plastike,  d.o.o.,  sedež:  Milčinskega  22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07418/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5853974
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zavadlav ing. Emil, Ljub-

ljana, Milčinskega 22, vstop 23. 4. 1990,
vložek 322.560 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavadlav Marjeta, Ljubljana, Milčin-
skega 22, vstop 23. 4. 1990, vložek 320.560
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zavadlav-
Vodovnik Anja, Ljubljana, Janševa 12,
vstop 23. 4. 1990, vložek 448.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vodovnik Danilo,
Ljubljana, Janševa 12, vstop 23. 4. 1990,
vložek 10.410 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavadlav dr. Emil, Ljubljana, Milčin-
skega 22, vstop 28. 12. 1994, vložek
397.970 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in

naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilo industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja, 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-36665

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16724 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa INVESTPLAN, Podjetje za
investicijsko, gradbeno in trgovsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod hribom
55, Ljubljana, pod vložno št. 1/22336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752108
Osnovni kapital: 19,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sraka Zlatko, Ljubljana,

Primožičeva 1, vstop 18. 2. 1993, vložek
10,450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Debeljak Bogdan, Ljubljana, Pot na Fu-
žine 31, vstop 18. 2. 1993, vložek 3,990.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuš Marti-
na, Škofja Loka, Groharjevo naselje 8, vlo-
žek 3,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kolačkov Spase, izstop 4. 11. 1994;
Debeljak Dragana, Ljubljana, Pot na Fužine
31, vstop 16. 11. 1994, vložek 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolačkov Spase, razrešen 4. 11. 1994;
zastopnica Debeljak Dragana, imenovana
16. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
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njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje, v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5165 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; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finanč-
nih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostni-
mi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-36667

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17766 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa IVEKO, prodaja, zastop-
stvo in posredništvo z avtomobili, rezerv-
nimi deli, mehanizacijo in tehničnim bla-
gom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sneberska
142a,  Ljubljana  Polje,  pod  vložno  št.
1/15725/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5643171
Osnovni kapital: 1,573.000 SIT
Ustanoviteljica: Kranjec Lilijana, Ljub-

ljana Polje, Sneberska 142a, vstop 30. 12.
1991, vložek 1,573.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem.

Rg-36669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17785 z dne 20. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KGS-PLIN, podjetje za di-
stribucijo plina in kontrolo plinskih na-
prav, d.o.o., Valburga 118, Smlednik, se-
dež: Valburga 118, Smlednik, pod vložno
št. 1/16832/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala ter deleža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631165
Firma: KGS-PLIN, podjetje za distri-

bucijo plina in kontrolo plinskih naprav,
d.o.o.
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Skrajšana firma: KGS-PLIN, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelj: Grandovec Karel, Smled-

nik, Valburga 118, vstop 27. 2. 1992, vlo-
žek 2,002.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 4020
Proizvodnja plina; distribucija plinastih go-
riv po plinovodni mreži; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-36676

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17817 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BRALEC, d.o.o., Trgovsko
in storitveno podjetje, Kamnik, Parmova
1, sedež: Parmova 1, Kamnik, pod vložno
št. 1/20638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
k.d., spremembo ustanoviteljev, firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5721539
Firma:  BRALECC  –  LESKOŠEK  &

Co., trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: BRALECC – LESKO-

ŠEK & Co., k.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 110.000 SIT
Ustanovitelja: Leskošek Branimir, Kam-

nik, Parmova 1, vstop 4. 12. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Leskošek Benjamin,
Ljubljana, Popovičeva 5, vstop 20. 12. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-36677

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04659 z dne 20. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5913721
Firma: MUZEUM, zavod za umetniško

produkcijo, posredovanje in založništvo
Skrajšana firma: MUZEUM, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Gornji trg 44

Ustanoviteljica: Novakovič-Kolenc Bar-
bara, Ljubljana, Gornji trg 44, vstop 11. 9.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Novakovič-Kolenc Barbara, imeno-
vana 22. 1. 1996, zastopa zavod brez omeji-
tev; zastopnica Dešman Vižintin Nina, Ljub-
ljana, Cesta v mestni log 36, imenovana 22.
1. 1996, zastopa zavod brez omejitev kot
umetniška direktorica.

Člani nadzornega sveta: Kolenc Aljoša,
Peternelj Ivan, Pivec Helena, Peršin Blaž,
Kugler Ema in Koloini Diana, vsi vstopili
11. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-36680

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18561 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa L.I.T.A., trgovina, storitve,
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Pot k igri-
šču 6, sedež: Pot k igrišču 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09967/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5445043
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Živič Anita, Ljubljana,

Pot k igrišču 6, vstop 7. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem; skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
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za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgo-
vina 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 731 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-36686

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04845 z dne 5. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27390/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5918618
Firma:  CORPORATE  DEVELOP-

MENT INTERNATIONAL, podjetniško
svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: CORPORATE DEVE-
LOPMENT INTERNATIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 158 (WTC)
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AMANDA, Industriebetei-

lungen Gesellschaft mBH, D-60323 Frank-
furt am Main, Myliusstrasse 26, vstop 20. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lederer Klaus, 3400 Klosterneuburg,
Kierlinger Str. 20, imenovan 20. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Raj-
lic Tihomir, Ljubljana, Glinškova ploščad
27, imenovan 20. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36689

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01923 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa UNI-BIRO, d.o.o., trgov-
sko podjetje, Ljubljana, Trubarjeva 79,
sedež: Trubarjeva 79, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11108/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5460590
Firma:  UNI-BIRO,  d.o.o.,  trgovsko

podjetje, Ljubljana, Brnčičeva 7

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 7
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6024 Cestni tovorni promet; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem.

Rg-36690

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12403 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MIRAMED, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Domžale, sedež:
Vodopivčeva 1, Domžale, pod vložno št.
1/16400/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5608422
Osnovni kapital: 1,908.000 SIT
Ustanovitelj: Rajšter Vojko, Domžale,

Ul. Matije Tomca 2, vstop 24. 2. 1992, vlo-
žek 1,908.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-36693

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12429 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa .EXE, d.o.o., računalniški
inženiring, Hrastnik, Log 28c, sedež: Log
28c, Hrastnik, pod vložno št. 1/07039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5370990
Firma: .eXe, d.o.o., Računalniški inže-

niring
Skrajšana firma: .eXe, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,055.000 SIT
Ustanovitelja: Ikica Branko, izstop 1. 6.

1994; Martini Adi, Hrastnik, Log 28c, vstop
12. 3. 1990, vložek 1,233.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lenassi Matjaž, iz-
stop 1. 6. 1994; Roglič Alojz, Izlake, Izlake
15, vstop 12. 3. 1990, vložek 822.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Abram Stani-
slav, izstop 1. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 517 Druga trgovina na
debelo; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
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zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-36699

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12497 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa K.B.M., prevozništvo in tr-
govina, d.o.o., Mlaka 42, Stara Cerkev,
sedež: Mlaka 42, Stara Cerkev, pod vlož-
no št. 1/21637/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5837944
Osnovni kapital: 3,618.340 SIT
Ustanovitelj: Kljun Boris, Stara Cerkev,

Mlaka 42, vstop 6. 1. 1994, vložek
3,618,340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36702

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12500 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIMA, podjetje za fo-
tografijo, oblikovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Petkova 68, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5670713
Osnovni kapital: 1,886.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Janez, Ljubljana,

Petkova 68, vstop 11. 9. 1992, vložek
1,886.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36703

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12505 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FORMIKA, Trgovsko pod-
jetje Ljubljana, d.o.o., sedež: Slomškova
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/19146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5688698
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Klepej Ana in Klepej

Tatjana, obe Ljubljana, Poljanska cesta 20c,
vstopili 29. 6. 1992, vložili po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Klepej Bran-
ka, izstop 30. 5. 1994.

Rg-36710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12616 z dne 22. 9. 1995
pri subjektu vpisa JAN-GROS, podjetje za
maloprodajo, veleprodajo in proizvodnjo,
d.o.o., Hrušica-Ljubljana, Litijska 148,
sedež: Litijska 148, Hrušica-Ljubljana,
pod vložno št. 1/15229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5575010
Firma: JAN-GROS, maloprodaja, ve-

leprodaja in proizvodnja, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana  firma:  JAN-GROS,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Litijska 148
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Lenarčič Marija, vložek
15.000 SIT; Lenarčič Janez, st., vložek
1,470.000 SIT in Lenarčič Janez, ml., vlo-
žek 15.000 SIT, vsi Ljubljana, Litijska 150,
vstopili 21. 1. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-36713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12633 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TRUDEN, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Nadlesk, sedež: Nadlesk 19,
Stari trg pri Ložu, pod vložno št.
1/09091/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5530393
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Truden Franc, vstop 19.

9. 1990 in Truden Ana, vstop 30. 5. 1994,
oba Stari trg pri Ložu, Nadlesk 19, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Truden Ana, imenovana 30. 5.
1994, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: trgovanje na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di ter mešanim blagom, vozili, deli vozil,
lesom in lesenimi izdelki ter plinom v po-
slovnih prostorih in izven njih, vštevši se-
jemsko in kombi prodajo po nomenklaturi
vseh trgovskih strok; trgovanje na debelo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi ter me-
šanim blagom, vozili, deli vozil, lesom in
lesenimi izdelki ter plinom v poslovnih pro-
storih in izven njih po nomenklaturi vseh
trgovskih strok; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; posredništvo in zastopanje v prometu
blaga in storitev ter komisijski posli na po-
dročju prometa blaga; storitve na področju
gozdarstva: gojenje gozdov, varstvo goz-
dov, izkoriščanje gozdov, sečnja, spravilo
lesa, vzdrževanje in gradnja gozdnih pro-
metnic, lov in gojitev divjadi, zakup in lici-
tacija gozdnih in kmetijskih površin; prev-
zem, odkup, sortiranje, skladiščenje in pro-
daja vseh vrst gozdnih in kmetijskih pridel-
kov in lesa; proizvodnja in prodaja žaganega
lesa ter končnih lesnih izdelkov; koopera-
cijski posli iz kmetijske, gozdarske, trgov-
ske in industrijske dejavnosti; obrtne stori-
tve; predelava lastnih in odkupljenih kme-
tijskih in gozdarskih pridelkov ter lesa; turi-
stična dejavnost in gostinske storitve; klanje
živine ter predelava mesa; komercialni po-
sli pri uresničevanju prometa blaga in stori-
tev; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov po nomenklaturi vseh trgovskih
strok; posredništvo in komercialni posli pri
prometu blaga in storitev v tujini; medna-
rodni prevoz blaga v mednarodnem cest-
nem prometu; uvoz in izvoz lesa, lesnih iz-
delkov ter kmetijskih in gozdnih pridelkov;
uvoz in izvoz živine, prašičev, perutnine ter
drobnice.

Rg-36716

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12816 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VLATOJA, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo kovinske galanterije, Ho-

tedršica, sedež: Hotedršica 82, Hotedrši-
ca, pod vložno št. 1/04016/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5320879
Osnovni kapital: 3,202.100 SIT
Ustanovitelji: Puc Jakob, Hotedršica,

Hotedršica 82, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,067.366 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Puc Tomaž, Logatec, Pavšičeva 2, vstop 15.
12. 1989, vložek 1,067.366 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Puc Vlado, Logatec,
Pavšičeva 2, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,067.368 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Puc Jakob, razrešen 20. 5. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-36721

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13318 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ALTERENA, Engineering
& trading, d.o.o., Ljubljana, Mencinger-
jeva 95, sedež: Mencingerjeva 95, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5521734
Osnovni kapital: 1,609.400 SIT
Ustanovitelj: Šteblaj Marjan, Ljubljana,

Mencingerjeva 95, vstop 20. 8. 1991, vlo-
žek 1,609.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-36723

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13406 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DOMEX, d.o.o., Podjetje
za stanovanjsko, gostinsko dejavnost in
trgovino, Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik,
sedež: Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik, pod
vložno št. 1/13063/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5511534
Osnovni kapital: 368,903.724,35 SIT
Ustanovitelj: Rudnik rjavega premoga

Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12,
vstop 6. 8. 1991, vložek 368.903.724,35
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Planinc Darko, Hrastnik, Brnica 77,
imenovan 20. 4. 1995, kot v.d. direktorja
potrebuje za sklepanje pogodb o prodaji in
obremenitvi nepremičnin ter za sklepanje
kreditnih pogodb, ki presegajo 10 % vred-
nosti poslovnega sklada, soglasje upravne-
ga odbora; direktor Levec Marjan, razrešen
20. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi

in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 6242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport, 6311

Prekladanje, 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-36736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14602 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LIKO BORLES, družba za
proizvodnjo pohištva, d.o.o., Borovnica,
Mejačeva 2, sedež: Mejačeva 2, Borovni-
ca, pod vložno št. 1/10102/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5444187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Snoj Marko, dipl. ing., razrešen 15.
6. 1994; zastopnik Drobnič Janko, Preserje,
Preserje 40d, imenovan 15. 6. 1994, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-36738

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14751 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PBM, družba za proizvod-
njo, trženje in servisiranje računalniške
in akustične opreme, d.d., Ljubljana, se-
dež: Pražakova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20749/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5697816
Osnovni kapital: 8,533.000 SIT
Ustanoviteljici: Šerbec Barbara, Ljublja-

na, Dunajska 59, vstop 23. 11. 1992, vložek
8,448.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Toš Renata, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
54, vstop 23. 11. 1992, vložek 85.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Primc Ivo, Hro-
vat Miran in Adamič Tomaž, vsi vstopili
20. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
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ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-36741

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14912 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa STUDIO LINE, grafično in
industrijsko oblikovanje ter oblikovanje
interiera, družba z omejeno odgovornost-
jo, Dob pri Domžalah, Ul. bratov Miš 11,
sedež: Ulica bratov Miš št. 11, Dob pri
Domžalah, pod vložno št. 1/04752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330491
Firma: STUDIO LINE, grafično in in-

dustrijsko oblikovanje ter oblikovanje in-
teriera, d.o.o., Dob pri Domžalah

Sedež: Dob pri Domžalah, Vegova uli-
ca 11

Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanoviteljica: Rožmanec-Matičič Na-

da, Ljubljana, Gerbičeva 51, vstop 10. 2.
1990, vložek 1,611.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-36740

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14790 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KERBER, export-import,

d.o.o., Šmarca, Gubčeva 1, Kamnik, se-
dež:  Gubčeva  1,  Šmarca,  Kamnik,  pod
vložno št. 1/23583/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5769493
Firma:  KERBER,  inženiring,  d.o.o.,

Šmarca, Gubčeva 1, Kamnik
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 175

Proizvodnja drugih tekstilij; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 212 Proizvodnja
izdelkov iz papirja in kartona; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 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 de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9212
Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-36748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15610 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MENSEL, Sistemi za avto-
matizacijo Ljubljana, d.o.o., sedež: Pot v
Gorice 37, Ljubljana, pod vložno št.
1/04291/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333849
Firma: MENSEL, Sistemi in avtomati-

zacija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  MENSEL,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,792.000 SIT
Ustanovitelji: CIOS, Center za investicij-

ske in organizacijske storitve, izstop 16. 11.
1994; Grum Darko, Ljubljana, Prelovčeva
ul. 1, vstop 20. 12. 1989, vložek 716.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomažič
Martin, izstop 16. 11. 1994; Klopčavar Mar-
jan, izstop 16. 11. 1994; Pajor Ištvan, Ljub-
ljana, Šaranovičeva 4, vstop 20. 12. 1989,
vložek 716.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kitanović Zoran, Ljubljana, Cesta Ce-
neta Štuparja 3, vstop 16. 11. 1994, vložek
358.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje.

Rg-36743

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15007 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Blagovna borza, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Mali trg 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25407/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5841712
Osnovni kapital. 210,000.000 SIT.

Rg-36749

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15827 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KONTEK, Podjetje za ra-
čunovodstvo in druge storitve, d.o.o.,
Domžale, sedež: Depala vas 44, Domžale,
pod vložno št. 1/21473/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5811724
Ustanoviteljica: Kotar Irena, Domžale,

Depala vas 44, vstop 5. 1. 1993, vložek
1,773.635 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tatalovič Renata, izstop 16. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-36752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15893 z dne 10. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa ELEKTROPLASTIKA PO-
KOVEC, Podjetje za proizvodnjo in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Velebitska 8, se-
dež: Velebitska 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446171
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Pokovec Vasja, izstop 18.

11. 1994; Pokovec Anton, Ljubljana, Vele-
bitska 8, vstop 18. 11. 1994, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pokovec Vasja, razrešen 18. 11. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Pokovec Anton, ime-
novan 18. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995: 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16111 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŽALE, p.o., sedež: Toma-
čevska  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00200/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje javnega podjetje p.o.
v d.o.o., spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti, tipa zastopnika, deleže, osnovni kapi-
tal in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5015669
Firma: ŽALE, Javno podjetje, d.o.o.,

Ljubljana, Med hmeljniki 2
Skrajšana firma: ŽALE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Med hmeljniki 2
Osnovni kapital: 1.294,717.000 SIT
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, Ljubljana,

Mestni trg 1, vstop 19. 4. 1990, vložek
1.294,717.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pristovšek Franc, dipl. iur. Ljublja-
na-Polje, Polje c. XXXVII/8, razrešen 5. 12.
1994 in imenovan za zastopnika, ki kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-36760

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16288 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – LARI, Pod-
jetje za zastopanje in posredovanje zava-
rovanj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Glonar-
jeva 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/13366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5522145
Sedež: Ljubljana, Zaloška 32.

Rg-36769

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07615 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZANELA D & A, Podjetje
za komercialne posle pri uresničevanju
funkcije blaga in storitev, d.o.o., Ljublja-
na, Videmska 3, sedež: Videmska 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5340101
Firma: ZANELA D & A, ZANELA IN

PARTNER, d.n.o., Podjetje za komercial-
ne posle pri uresničevanju funkcije blaga
in storitev, Ljubljana, Videmska 3

Skrajšana  firma:  ZANELA  D  &  A,
ZANELA IN PARTNER, d.n.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zanela Ante, Grosuplje,
Veliko Mlačevo 59, vstop 18. 1. 1990, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Zanela Dell’Oro Da-
nica, Sesto S. Giovanni, Italija, Via G D’Ar-
co 200, vstop 8. 1. 1990, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zanella Ante, razrešen 19. 5. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Zanela Dell’Oro
Danica, imenovana 19. 5. 1994 zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-36773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12795 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TURTRANS, Trgovina in
prevozništvo, d.o.o., Kostrevnica, sedež:
Velika Kostrevnica 44, Šmartno pri Liti-
ji, pod vložno št. 1/17948/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5637341
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Jesenšek Radoslav in Je-

senšek Bogdan, oba Šmartno pri Litiji, Ve-
lika Kostrevnica 44, vstopila 7. 4. 1992,
vložila po 503.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata, ter Jesenšek Janez, Šmartno pri
Litiji, Velika Kostrevnica 43, vstop 7. 4.
1992, vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jesenšek Bogdan, razrešen 21. 9.
1995 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja
pijač; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-36778

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15703 z dne 31. 1. 1996 pod
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št. vložka 1/20972/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5726263002
Firma: VALOVI, d.o.o., podjetje za

trgovino, storitve in turizem, Ljubljana,
Dunajska 48, Podružnica Radomlje, Gre-
gorčičeva ul. 17

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Radomlje, Gregorčičeva ul. 17
Ustanovitelj: VALOVI, d.o.o., podjetje

za trgovino, storitve in turizem, Ljublja-
na, Dunajska 48, vstop 29. 11. 1994, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lukati (Ivan) Janez, Radomlje, Gre-
gorčičeva ul. 17, imenovan 29. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot vodja po-
družnice.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 221
Založništvo; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-36779

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15740 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ELT Commerce, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale, Vir,
Dvoržakova 13, sedež: Dvoržakova 13,
Domžale, pod vložno št. 1/06551/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356067
Osnovni kapital: 3,582.800 SIT
Ustanoviteljici: Luukek Danijela, vložek

3,571.800 SIT in Luukek Mellanie, vložek
11.000 SIT, obe Domžale, Dvoržakova 13,
Vir, vstopili 24. 11. 1994, Lukek Evelin,
izstop 24. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lukek Evelin, razrešena 24. 11.
1994; direktorica Luukek Danijela, imeno-
vana 24. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 272 Proizvodnja cevi;
273 Druga primarna predelava železa, je-
kla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 274 Proizvodnja plemenitih in neže-
leznih kovin; 275 Livarstvo; 281 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-36780

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15793 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa INTELDOM P&P, klima –
design, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
355, Ljubljana, pod vložno št. 1/09082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423848
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Pustovrh Peter, Ljubljana,

Trebinjska 5, vstop 5. 11. 1990, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pustovrh Saša, Ljubljana, Trebinj-
ska 5, imenovan 3. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovih se-
stavkov; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
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li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z

lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Či-
ščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Rg-36781

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16186 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AUTRONIC, podjetje za
izdelavo računalniške strojne in program-
ske opreme, d.o.o., Ljubljana, Kardelje-
va 17, sedež: Kardeljeva 17, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5291313
Firma: AUTRONIC, podjetje za izde-

lavo računalniške strojne in programske
opreme, d.o.o.

Skrajšana firma: AUTRONIC, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,595.015 SIT
Ustanovitelj: Albert Saša, Ljubljana,

Glinškova ploščad 8, vstop 28. 9. 1989,
vložek 2,595.015 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kovačec Jani, izstop 16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;

7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-36786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18741 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IGMAT, inštitut za grad-
bene materiale, d.o.o., Slovenčeva 22,
Ljubljana, sedež: Slovenčeva 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12677/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5498503
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska 56, vstop 20. 4. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije, 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-36789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19455 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BTC Trgi, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5845505
Osnovni kapital: 180,500.000 SIT
Ustanovitelji: BLAGOVNO TRGOVIN-

SKI CENTER, d.d., Ljubljana, Šmartinska
152, vstop 1. 4. 1994, vložek 102,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; RAMPEK,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Obrije 21, vstop 5. 12.
1994, vložek 8,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PAVO, Export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Robbova 14, vstop 5. 12. 1994,
vložek 8,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; JAGODA, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, poslovne in finančne storitve, Ljublja-
na, Dolenjska 244, vstop 5. 12. 1994, vlo-
žek 16,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ALTEC, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106,
vstop 5. 12. 1994, vložek 4,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ICTAS, d.o.o.,
Ljubljana, Grintovška 16, vstop 5. 12. 1994,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; MERCATOR – SADJE ZELENJA-
VA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanska c. 46a, vstop 5. 12.
1994, vložek 6,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; TIP, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 7, vstop 5. 12. 1994,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; EMONA – MEAT, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska
63, vstop 5. 12. 1994, vložek 8,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kastelic Anton,
Ljubljana, Bilečanska ul. 5, vstop 5. 12.
1994, vložek 8,000.000 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; ŽITO, Pekarstvo in testeni-
narstvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154,
vstop 5. 12. 1994, vložek 4,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; EMONA MER-
KUR, Trgovina na drobno, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 130, vstop 5. 12. 1994, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EMONA MAXIMARKET, d.o.o., Ljublja-
na, Trg republike 1, vstop 5. 12. 1994, vlo-
žek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-36791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19790 z dne 31. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO – KOČEVJE Ko-
čevje, tuzemski in mednarodni cestni to-
vorni promet, d.o.o., sedež: Kidričeva 6a,
Kočevje, pod vložno št. 1/00438/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143756
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1996: 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; 511
Posredništvo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 602 Drug kopenski promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-36792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02465 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BTC Trgi, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Osnovni kapital: 184,500.000 SIT
Ustanovitelj: ŠTAJERC, d.o.o., Vitomar-

ci, Drbetinci 4b, vstop 11. 4. 1995, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z

mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami.

Rg-36793

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03435 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SINTAL, podjetje za varo-
vanje, intervencije in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 143, sedež: Zaloška
143, Ljubljana, pod vložno št. 1/10329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5446252
Firma:  SINTAL,  podjetje  za  varova-

nje, intervencije in storitve, d.d.
Skrajšana firma: SINTAL, d.d.
Osnovni kapital: 16,450.000 SIT
Ustanovitelji: Germ Milan, Zagradec,

Breg 10, vstop 28. 11. 1990, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Judež
Alenka, Ljubljana, Smrtnikova 4, vstop 28.
11. 1990, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Korenčič Borislava, Ljublja-
na, Rusjanov trg 10, vstop 28. 11. 1990,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Krobot Stanko, Ljubljana, Cleveland-
ska 27, vstop 28. 11. 1990, vložek 640.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kurman-
šek Jože, Dol pri Domžalah, Gorjuša 2a,
vstop 28. 11. 1990, vložek 1,520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pistotnik Vik-
tor, Ljubljana, Ul. borcev za severno mejo
22, vstop 28. 11. 1990, vložek 11,450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Robič Bo-
gomir, Ljubljana Polje, Kvedrova 17, vstop
28. 11. 1990, vložek 570.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Tušak Zdenko, Ljublja-
na, Jakčeva 5, vstop 28. 11. 1990, vložek
660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mrak Jože, izstop 14. 12. 1994.

Člani nadzornega sveta: Germ Milan,
Kurmanšek Jože, Tušak Zdenko, Robič Bo-
gomir, Korenčič Borislava in Krobot Stan-
ko, vsi vstopili 14. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s

sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
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munikacije; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z raunalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in prosto-
voljno gasilstvo; 8041 Dejavnost vozniških
šol.

Rg-36795

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03828 z dne 27. 3. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENIJA PAPIR,
TRGOVINA, d.o.o., Ljubljana, Kotniko-
va 19a, izvoz-uvoz, zastopstva tujih firm
in trženje, sedež: Kotnikova 19a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06306/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5367042
Ustanovitelj: VIDEM, Krško, d.o.o., v

stečaju, izstop 12. 5. 1995; ROXCEL, Han-
delsges.m.b.H., Wien, Avstrija, Ferstelgas-
se 1/6, vstop 12. 5. 1995, vložek 2,449.902
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04005 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa VEKTOR, podjetje za med-
narodno špedicijo in transportni inženi-
ring, d.d., sedež: Jesenkova 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5157455
Člani nadzornega sveta: Grčar Igor, Ur-

bas Andrej, Doležal Nenad in Bulovec Mi-
ran, vsi vstopili 29. 6. 1995.

Rg-36797

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04012 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BTC Trgi, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež:  Šmartinska  152,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Osnovni kapital: 196,500.000 SIT
Ustanovitelj: BLAGOVNO TRGOVIN-

SKI CENTER, d.d., Ljubljana, Šmartinska
152, vstop 1. 4. 1994, vložek 114,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04129 z dne 31. 1. 1996 pri subjek-
tu vpisa INDOV, družba za industrijo ovit-
kov, d.d., Tržaška 132, Ljubljana, sedež:
Tržaška 132, Ljubljana, pod vložno št.
1/05945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5129737
Firma: INDOV, družba za industrijo

ovitkov, d.d.
Skrajšana firma: INDOV, d.d.
Sedež: Ljubljana, Poljanska 95
Člani nadzornega sveta: Krajnc-Kikelj

Irena in Medved Andreja, obe vstopili 18.
7. 1995.

Rg-36805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05765 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa FERIMEX, podjetje za pro-
izvodnjo, blagovni promet, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva 25b, sedež:
Škrabčeva 25b, Ljubljana, pod vložno št.
1/06601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5359228
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 2522

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 8512 Izvenbolnišnična zdrav-
stvena dejavnost.

Rg-36806

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05778 z dne 6. 2. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR-KONDI-
TOR, proizvodnja peciva in slaščic, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Koprska 100, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02765/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča lastninsko preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.d., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
pooblastil zastopnika in uskladitev dejav-
nosti, člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5071429
Firma:  ZMAJČKOV  BUTIK,  proiz-

vodnja peciva in slaščic, d.d.
Skrajšana firma: ZMAJČKOV BUTIK,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 330,720.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 20. 12.
1989, vložek 330,720.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; MERCATOR-KONDITOR,
proizvodnja peciva in slaščic, d.o.o., izstop
8. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gros Uroš, Ljubljana, Ul. Metoda Mi-
kuža 4, imenovan 8. 6. 1995, mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: pridobitev, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin; 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 prodajopaten-

tov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kre-
ditov ter poroštev, če ti posli niso predvide-
ni v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinja-
nje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Poznič Andrej,
Dostal Samo in Žabjek Tomaž, vsi vstopili
8 .6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem,d.n.

Rg-36808

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05949 z dne 6. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27397/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926637
Firma: TURBOS, podjetje za servisira-

nje energetske opreme, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TURBOS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medvode, Iztokova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bukvič Boško, Karlovac,

Hrvatska, Miroslava Krleže 27, vstop 12.
12. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bukvič Boško, imenovan 12. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Mo-
dic Rajko, Ljubljana, Iztokova 11, imeno-
van 12. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize.

Rg-47602

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20031 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa  VIKOMONT,  storitveno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 28, Ljubljana, pod vložno številko
1/22269/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5748208
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kostadinović Vinko, Zavi-

doviči, BIH, Kućice 21, vstop 3. 2. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kostadinović Nevenko, Lipica, Lipi-
ca 11, imenovan 28. 4. 1994.

Rg-47603

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20237 z dne 11. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa ABRA d.o.o., Podjetje za trgovino, uvoz
- izvoz, zastopanje in posredovanje, Ljub-
ljana, Linhartova 1, sedež: Linhartova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07227/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5376025
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vrtarič Branko, Ljubljana,

Aleševčeva ul. 26, vstop 6. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

 Dejavnost, vpisana 11. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost

domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d. n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 642 Telekomunikacije; 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 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47608

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00866 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VOLK & VOLK, podjetje za trgo-
vino, zastopanje in posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Komenskega 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in spremembo odgovornosti ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5663946
Sedež: Ljubljana, Vandotova 13
Ustanovitelja: Volk Rudolf in Volk Joži-

ca, oba iz Ljubljane, Vandotova 13, vstopila
5. 8. 1992, vložila po 50.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-47609

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00914 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa 3 TON, audio video pop, d.o.o.,sedež:
Vodnikova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/25677/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izstop družbenika, spremembo sede-
ža, pooblaščencev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5865468
Sedež: Logatec, Stara cesta 96 d
Ustanovitelj: Kozin Matjaž, izstop 14. 2.

1995, Stražišar Matjaž, Logatec, Stara cesta
96 d, vstop 26. 8. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozin Matjaž, razrešen 14. 2. 1995,
Stražišar Matjaž, razrešen 24. 2. 1995 kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-47617

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00656 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa ORANŽERIJA, poslovne in gostinske
storitve, d.o.o., sedež: Šolska ulica 4, Men-
geš, pod vložno št. 1/21022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vknjižbo zastav-

ne pravice ter prepoved odsvojitve in obre-
menitve s temile podatki:

Matična št.: 5714397
Na podlagi pogodbe o prenovitvi obvez-

nosti z dne 24. 1. 1996 se vknjižita zastavna
pravica na poslovnih deležih družbenikov
ter prepoved odsvojitve in obremenitve nju-
nih poslovnih deležev v korist družbe
EDIGS PEGE, d.o.o.

Rg-47619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01307 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CEYA, podjetje za opravljanje sto-
ritvenih dejavnosti z omejeno odgovor-
nostjo, sedež: Ljubljanska 81, Šmarje Sap,
pod vložno številko 1/05445/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5442885
Ustanoviteljica: Cetin Janez, izstop 2. 2.

1996; Vujisič Aleksandra, Hrastnik, Log 2,
vstop 2. 2. 1996, vložek: 2,510.837 SIT, od-
govornost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cetin Janez, razrešen 2. 2. 1996; di-
rektorica Vujisič Aleksandra, imenovana
2. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01811 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa PEGAM, d.o.o., podjetje na debelo in
drobno z mešanim blagom, izvoz-uvoz,
posredovanje, nudenje storitev ...,Višnja
Gora, Ul. talcev 9, sedež: Ulica talcev 9,
Višnja Gora, pod vložno št. 1/21379/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža, uskladitev dejav-
nosti, preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o. ter spremembo naslova družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5756740
Firma: PEGAM-FORTUN in družbe-

niki, d.n.o., podjetje na debelo in drobno,
izvoz-uvoz, trgovina, storitve, Višnja Go-
ra, Partizanska 1

Skrajšana firma: PEGAM-FORTUN in
družbeniki, d.n.o., Višnja Gora, Partizan-
ska 1

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Višnja Gora, Partizanska 1
Ustanovitelja: Fortun Marjana, Višnja

Gora, Partizanska 1, in Fortun Dean, Ljub-
ljana, Rojčeva 18, vstopila 18. 1. 1993, vlo-
žila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, 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 izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, 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.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-47625

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02060 z dne 10. 7. 1996 pri subjektu
vpisa UNICOMMERCE, Podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 147, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5555884
Osnovni kapital: 43,927.067 SIT
Ustanovitelj: UNIKOMERC, dioničko

društvo za vanjsku i unutarnju trgovinu, Za-

greb, Amruševa 10, vstop 20. 11. 1991, vlo-
žek 43,927.067 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-47627

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02148 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ALTECH, Alternativne tehnologije,
d.o.o., sedež: Verovškova 58, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5288134
Ustanovitelj: Goriup Darko, Ljublja-

na-Črnuče, Ulica C. Štuparja 23, vstop 29. 6.
1989, vložek 1,507.466 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zupančič Janez, izstop 29. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1996: 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-47628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02207 z dne 10. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa ARNUŠ MILENA in ARNUŠ ANTON,
proizvodnja, storitve, trgovina in koope-
racija, d.o.o., Domžale, sedež: Depala vas
88, Domžale, pod vložno št. 1/18569/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5668603
Osnovni kapital: 2,458.660 SIT
Ustanovitelja: Arnuš Milena in Arnuš

Anton, oba iz Domžal, Depala vas 88, vsto-
pila 1. 4. 1992, vložila po 1,229.330 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki. barvami in
gradbenim materialom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov.

Rg-47633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02495 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VILA PRISTAN, zdravstveni cen-

ter, d.o.o., sedež: Einspielerjeva 21, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911494
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Lebar Antonu, ki je bil razrešen
20. 5. 1996.

Rg-47635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02544 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PRISTOP, družba za komunikacij-
ski management, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 107, Ljubljana, pod vložno šte-
vilko 1/15095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5571910
Sedež: Ljubljana, Selanova 20

Rg-47636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02573 z dne 9. 7. 1996 pod št. vložka
1/28135/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5949165
Firma: NOVLJAN & ONIŠAK, pod-

jetje za trgovino in storitvene dejavnosti,
d.n.o., Litija

Skrajšana  firma:  NOVLJAN  &  ONI-
ŠAK, d.n.o., Litija

Pravnoorg.oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno pri Litiji, Pungart 20
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljici: Novljan Milena, Šmart-

no pri Litiji, Volčja jama 4 a, in Onišak
Branka, Šmartno pri Litiji, Bartlova 1, vsto-
pili 10. 5. 1996, vložili po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnici Novljan Milena in Onišak Branka
ter direktor Novljan Miran, Šmartno pri Li-
tiji, Volčja jama 4 a, ki zastopajo družbo
brez omejitev, imenovani 20. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
trgovinah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
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nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na dobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-47638

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02686 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa VITALEX, Podjetje za trgovino, stori-
tve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 130, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23059/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5808561
Sedež : Ljubljana, Kogovškova ulica 6

Rg-47642

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02971 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa BTC Shopping center, družba za usta-
navljanje in upravljanje podjetij, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in njihovih deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5552869
Ustanovitelj: Asping management, d.o.,

izstop 16. 4. 1996, Blagovno trgovinski cen-

ter, d.o., izstop 28. 5. 1996, Euromarkt Han-
delsgesellschaft m.b.H., Salzburg, Europa-
str. 150, vstop 16. 4. 1996, vložek
773,689.736,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-47643

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02980 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa PAPO, d.n.o., podjetje za proizvodnjo
in trgovino, Ljubljana, Bregarjeva 31, se-
dež: Bregarjeva 31, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5777186
Firma: PAPO PAVLOVIČ & CO, pod-

jetje za proizvodnjo in trgovino, d.n.o.,
Bregarjeva 31, Ljubljana

Skrajšana firma: PAPO PAVLOVIČ &
CO, d.n.o., Ljubljana

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Podkrajšek Zorica, Ljubljana, Bre-
garjeva 31, imenovana 3. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnica direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2212 Izdajanje časopisov; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-47645

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02988 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa GP 90, podjetje za izvajanje, projekti-
ranje, izvoz in uvoz na področju gradbe-
ništva v Jugoslaviji in v tujini, d.o.o.,
Ljubljana, Ceneta Štuparja 3, sedež:
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04890/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme in sedeža ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5334942
Firma: GP 90, družba za projektira-

nje, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GP 90, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Pernetova 18, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zalaznik Zvonko, Mengeš,

Pernetova ulica 18, Trzin, vstop 20. 12.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in

krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-47646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02990 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ENERGETSKI BIRO, projektiva,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brn-
čičeva 31, Ljubljana, pod vložno št.
1/03483/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315557
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Škarja

Vojko, Ljubljana, Pot na Fužine 47, razre-
šen 15. 9. 1995 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in Primožič Janez, Medvode, Kržišni-
kova 2, razrešen 15. 9. 1995 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
poravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
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niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 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; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-47647

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03002 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  ANDRO,  Podjetje  za  trgovino  in
gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica bratov
Učakar 14, Ljubljana, sedež: Ul. bratov
Učakar  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10137/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, zastopnika,
deleža in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5447364
Firma: ANDRO, Podjetje za trgovino

in gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Hladilniška pot 26
Ustanovitelj: Palandačič Ivo in Fugina

Lijana, izstopila 14. 6. 1996, Zastavnik
Uroič Andrija, Ljubljana, Hladilniška pot
26, vstopil 14. 6. 1996, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Palandačič Ivo, razrešen 14. 6. 1996,
direktor Zastavnik Uroič Andrija, imenovan
14. 6. 1996 zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03014 z dne 11. 7. 1996 pod št. vložka
1/28149/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5951020
Firma:  KEEP  TRADE,  gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ul. 13
Skrajšana firma: KEEP TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva ul. 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fašun Andrej, Ljubljana,

Mazijeva ul. 5, in Tkalčič Levin, Ljubljana,
Žaucarjeva ul. 24, vstopila 13. 6. 1996, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tkalčič Levin, imenovan 13. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgo-

vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejvnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 5521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
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nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921
Filmska in videodejavnost; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03034 z dne 19. 7. 1996 pod št. vložka
1/28195/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5951062
Firma: ZLATARSTVO MOČNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Močnik Franc, Ljubljana,

Gornji Rudnik II/3, vstop 20. 5. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikašinović Saša, Ljubljana, Kovači-
čeva 12, imenovan 20. 5. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da za posle, iz katerih
izvira obveznost družbe v višini nad
3,000.000 SIT (trimilijone 00/100), ter po-
sle odtujevanja in obremenjevanja nepre-
mičnin v lasti družbe potrebuje predhodno
pisno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 511 Po-
sredništvo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03053 z dne 19. 7. 1996 pod št. vložka
1/28197/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5951119
Firma: FON-TES, projektiranje, mon-

taža, vzdrževanje TK omrežij, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: FON-TES, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tešić Dušan in Tešić Je-

lena, oba iz Ljubljane, Ulica Angelce Ocep-
kove 7, vstopila 23. 5. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Tešić Dušan in direktorica Tešić
Jelena, imenovana 23. 5. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina

na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 642 Telekomunikacije; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 926 Šport-
na dejavnost.

Rg-47654

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03086 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa BIEME ITALY, podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 152, Hala 8A, sedež: Šmartinska 152,
Hala  8  A,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16549/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5607434
Ustanoviteljica: Marn Bronka, Ljublja-

na, Beblerjev trg 10, vstop 10. 3. 1992, vlo-
žek 4,741.281 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Giacomini Mauro, izstop 25. 3. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Giacomini Mauru, ki je bil razre-
šen 25. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-47655

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03090 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa McDonald’s Slovenija, gostinske stori-
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tve, d.o.o., sedež: Dunajska 22, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775256
Osnovni kapital: 141,215.941 SIT
Ustanovitelj: MC DONALD’S, Central

Europe, Avstrija, 1300 Wien-Flughafen,
vstop 1. 6. 1993, vložek 141,215.941 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47656

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03094 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa ČISTOČA, podjetje za čiščenje, vzdr-
ževanje in varovanje objektov, d.o.o., Tr-
zin, sedež: Lobodova 18, Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/12179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5496039
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mušič Majda - Marija, Mengeš,
Lobodova 18, Trzin, imenovana 13. 6. 1996
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 453 In-
štalacije pri gradnjah; 454 Zakjučna grad-
bena dela; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 900 Storitve javne higiene; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03110 z dne 22. 7. 1996 pod št. vložka
1/28201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952310
Firma: AC LEASING, finančni zakup,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Allendejeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstop
1. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Stepan Valter, Dekani, Rižana 9, ki

zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja, in prokuristka Mihatovič Vera, Mari-
bor, Maistrova 10, oba imenovana 30. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe.

Rg-47662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03142 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  CONNEXION  EXPORTS  LIMI-
TED, London, Podružnica Connexion Ex-
ports  Ljubljana,  sedež:  Slovenska  54,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26823/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911460
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Novinec Nino, razrešen 31. 7. 1996;
zastopnica Oblak Petra, Škofja Loka, Puštal
13, imenovana 1. 8. 1996, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Rg-47663

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03145 z dne 9. 7. 1996 pod št. vložka
1/28130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5947928
Firma: IRKOP JESENŠEK, izdelova-

nje raznovrstnih kovinskih izdelkov, k.d.,
Dole pri Litiji

Skrajšana firma: IRKOP JESENŠEK,
k.d., Dole pri Litiji

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 11
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Jesenšek Jože, Dole pri

Litiji 27, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, in Jesenšek Janez, Dole pri
Litiji, Spodnje Jelenje 14, vložil 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila
13. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenšek Jože, imenovan 13. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje: 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 293 Pro-
izvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;

295 Proizvodnja drugih strojev za splošne
namene; 342 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic, polprikolic; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske
storitve prehrane; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje.

Rg-47664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03146 z dne 9. 7. 1996 pod št. vložka
1/28131/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952379
Firma: 2B BELCIJAN IN DRUŽBE-

NIK, družba za storitve in trgovino,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  2B  BELCIJAN  IN
DRUŽBENIK, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Gospodinjska ulica
10

Ustanovitelja: Bertoncelj Dušan, Ljub-
ljana, Trnovski pristan 12, in Belcijan Sil-
vo, Ljubljana, Gospodinjska ulica 10, vsto-
pila 18. 6. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Bertoncelj Dušan in Belcijan Silvo,
imenovana 18. 6. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
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Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5040 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8531 Instuticional-
no socialno varstvo; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in

poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9161 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n., 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-47665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03236 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  TILS,  Proizvodnja,  trgovina,  iz-
voz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kodro-
va 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/13804/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526345
Dejavnost, vpisana 18. 7. 1996: 158 Pro-

izvodnja drugih živil; 284 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orod-
ja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov; 296 Proizvodnja
orožja in streliva; 343 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 364 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.
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Rg-47666

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03304 z dne 15. 7. 1996 pod št. vložka
1/28179/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952581
Firma: ZALOŽBA BRS, d.o.o., založ-

ništvo, zastopanje in promocija
Skrajšana firma: ZALOŽBA BRS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Divjak Ivan, Ljubljana,

Polje 347, Bevc Robert, Ljubljana, Trebinj-
ska ulica 11, Gabrič Boris, Domžale, Štu-
dljanska cesta 79, in BRS - AKADEMIK,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska 6, vstopili 5. 7.
1996, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Divjak Ivan, imenovan 5. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev do višine os-
novnega kapitala družbe, nad tem zneskom
pa s soglasjem skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
602 Drug kopenski promet; 642 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami: 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti.

Rg-47667

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03307 z dne 19. 7. 1996 pod št. vložka
1/28194/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952590
Firma: GIS SERVIS, globalne infor-

macijske rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GIS SERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: NCR International, Inc.
1700 South Patterson Boulevard, Dayton,
Ohio, 45479 USA, vstop 5. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Schwaegerl Josef Thomas, Norden-
dorf-Allmanshofen, German, Hauptstrasse
45, ki zastopa družbo brez omejitev, ter pro-
kurista Horst Anton Himbacher, Augsberg,
Am Brachfeld 34, in Boltar-Šavli Marija,
Ljubljana, Štihova 16, imenovani 5. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7120 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Rg-47669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03325 z dne 22. 7. 1996 pod št. vložka
1/28203/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952620
Firma: MIM INTERNATIONAL, mar-

keting, inženiring in mediji, d.o.o.,Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MIM INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 36,000.000 SIT
Ustanovitelja: ISKRA SYSEN, d.d.,

Ljubljana, Stegne 21, vložila 21,600.000
SIT in ISKRA COMMERCE TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
14,400.000 SIT, vstopili 28. 6. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuga Matjaž, Šempeter, Ulica Fran-
ca Baliča 26, imenovan 28. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-47675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03586 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa COMOS, d.o.o., trgovina in zastopa-
nje, Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21641/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717990
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1996: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2511 Pro-

izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
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mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9134 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-47681

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00046 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa ZELENA DOLINA, podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Vrzdenec 100,
Horjul, sedež: Vrzdenec 100, Horjul, pod
vložno št. 1/14522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5571251
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Podobnikar Marko, Ljub-

ljana, Pod Jezom 11, vstop 11. 12. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5242 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij.

Rg-47683

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00295 z dne 31. 5. 1996 pod št. vložka
1/19255/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5637538002
Firma: ADM, d.o.o., proizvodnja, trgo-

vina in inženiring, Kadunčeva 1 b, Gro-
suplje, Podružnica PENTA HI-FI VIDEO
CENTER Celovška 172, Ljubljana

Skrajšana firma: ADM, d.o.o., Grosup-
lje, Podružnica PENTA HI-FI VIDEO
CENTER

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Celovška 172
Ustanovitelj: ADM, d.o.o., Grosuplje,

Kadunčeva 1b, vstop 15. 1. 1996, vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Mohar Marko, Grosuplje, Kadun-
čeva 1b, in Draginc Janez, Grosuplje, Pod
gozdom c. VI/36, imenovana 15. 1. 1996,
zastopata podružnico brez omejitev kot nje-
na predstavnika.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-

nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 505 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina 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
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po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost 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); 611 Po-
morski promet; 6110 Pomorski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 642 Tele-
komunikacije; 6420 Telekominikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7240 De-
javnosti, 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; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
droćju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-47687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00417 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa 13 M TRŽENJE, Trgovina in storitve,

d.o.o., sedež: Zaloška 40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5736234
Firma: 13 M TRŽENJE, Trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 40
Skrajšana firma: 13 M TRŽENJE, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelj : 13 M VENDA, trgovina in

kooperacija, d.o.o., Murska Sobota, izstop
22. 12. 1995; 13 M trgovina in storitve,
d.o.o., Staneta Rozmana 10, Murska Sobo-
ta, vstop 22. 12. 1995, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

RG -47689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00465 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa ART FORMA, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šišen-
ska 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/14431/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5544351
Firma: ART FORMA, d.o.o., proizvod-

no in trgovsko podjetje, Ljubljana, Šišen-
ska cesta 2

Ustanoviteljica: Furlan Mitja, izstop 3. 1.
1996; Furlan roj. Breznikar Zvonka, Ljub-
ljana, Šišenska c. 2, vstop 3. 1. 1996, vložek
1,258.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Mitja, razrešen 3. 1. 1996; di-
rektorica Furlan roj. Breznikar Zvonka, ime-
novana 3. 1. 1996 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa, 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-
ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 361 Proizvodnja po-
hištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali.
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi 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 alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 525 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 tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5522 Storitve kampov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d. n.;
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634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6711 Storitve finančnih trgov; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47690

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00469 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VEKRA, proizvodnja, trgovina in
inženiring, d.o.o., Litija, Ježa 4, sedež: Je-
ža 4, Litija, pod vložno št. 1/12776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in osnovnega kapitala ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503337
Firma: VEKRA, proizvodnja, trgovina

in inženiring, d.o.o., Nadgorica, Nadgo-
riška 37, Ljubljana - Črnuče

Skrajšana firma: VEKRA, d.o.o., Ljub-
ljana - Črnuče

Sedež: Ljubljana - Črnuče, Nadgorica,
Nadgoriška 37

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krafogel Milan, Litija, Je-

ža 4, vstopil 27. 5. 1991, Mlinar Marija,
Litija, Sitarjevška cesta 26, vstopila 6. 12.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 311 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami in 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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 517 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-

nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 553 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 6024 Cestni tovorni promet; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00504 z dne 21. 5. 1996 pod št. vložka
1/27902/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5934877
Firma: EK - LEKTA, trgovina in za-

stopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EK - LEKTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Poliakov Sergei, Barnaul,

Kuibisheva 13 - 14, in Kovalevski Pavel,
Barnaul, Malahova 118, vstopila 1. 2. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Poliakov Sergei, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Kovalevski Pavel,
ki zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nik direktorja, in prokurist Pogačar Tadej,
Škofja Loka, Gorenja vas 42, Reteče, ime-
novani 1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina 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 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.
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Rg-47693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00565 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa MI soft, d.o.o., računalniški inženiring,
Ljubljana,  Ljubeljska  25,  sedež:  Lju-
beljska  25,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03753/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5793785
Firma: MIsoft, d.o.o., računalniški in-

ženiring, Ljubljana, Cesta Andreja Biten-
ca 68

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

Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-
tenca 68

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom,  mlečnimi  izdelki,  jajci,  jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnost, povezana s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-47695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00616 z dne 30. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa EMA TRADE, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kamnik, Bevkova 14, se-
dež: Bevkova 14, Kamnik, pod vložno št.
1/14948/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, raz-
širitev in uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5580382
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljici: Mušič Polona in Mušič

Špela, obe iz Kamnika, Bevkova 14, vstopi-
li 10. 12. 1991, vložili po 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zapisa; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektron-
skih komponent; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpad-
kov; 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 gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 85142 Alternativ-
ne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-47699

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00695 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ENZ. ZO, Turistična agencija, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Malči Beličeve 18, sedež:
Ul. Malči Beličeve 18, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17101/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbenika
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5604869
Firma: ENZ. ZO, Turistična agencija,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Pavlič Martin, Ljubljana,

Slomškova 19, vstopil 12. 12. 1994, Žitko
Maša, Ljubljana, Dvorakova 11, vstopila
7. 2. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-47700

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00732 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SCC, proizvodnja, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Prelog, Domžale, sedež:
Prečna pot 5, Prelog, Domžale, pod vlož-
no št. 1/06739/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5370230
Firma: SCC, proizvodnja, trgovina in

zastopstva, d.o.o., Trzin, Blatnica 16,
Mengeš

Skrajšana firma: SCC, d.o.o., Trzin
Sedež: Mengeš, Blatnica 16, Trzin
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 1430

Proizvodnja mineralov za kemijsko pro-
izvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
1440 Pridobivanje soli; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih izdelkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja
vlaknin, papirja in kartona; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin in papirja; 221 Založništvo; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 2652 Proizvodnja
apna; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 361
Proizvodnja pohištva; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4532 Izolacijska dela; 454 Za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
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izvodi; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5170 Druga trgovina na
debelo; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije, 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti d.n.; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-47701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00758 z dne 27. 9. 1996 pod št. vložka
1/28398/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža ter prenos
iz OS Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5594235
Firma:  BARAKUDA  COMMERCE,

podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: BARAKUDA COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Zaloška 55
Osnovni kapital: 1,622.500 SIT
Ustanovitelj: Lužar Robert, Ljubljana,

Gerbičeva 49, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,622.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Robert, imenovan 20. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri OS Kranj pod vl. št. 1/4663/00 s
firmo: BARAKUDA COMMERCE, podjet-
je za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Kranj.

Rg-47703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00820 z dne 8. 8. 1996 pri subjektu vpi-
sa MAIS, Informacijski inženiring, d.o.o.,
Stegne 21, Ljubljana, sedež: Stegne 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04253/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme, sedeža in družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5425760
Firma:  MAIS,  Informacijski  inženi-

ring, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kranjčeva 26
Ustanovitelj: Raetz Jochen Horst Karl,

razrešen 15. 2. 1996; Stanič Marjan Jakob,
Ljubljana, Snebersko nabrežje 5, vstop
20. 12. 1989, vložek 9,612.075 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-47706

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00849 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa FILCO, Podjetje za filaterijo, trgo-
vino, proizvodnjo, zastopanje in inženi-
ring, d.o.o., Rozmanova 6, Ljubljana, se-
dež: Rozmanova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5404215
Ustanoviteljica: Pirkmajer Marina, Ljub-

ljana, Rozmanova 6, vstopila 16. 7. 1990,
vložek 1,275.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pirkmajer Milko st., izstop 15. 11.
1995.

Rg-47707

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00876 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Modrijan, založba, d.o.o., sedež: Ko-
seskega  25,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/26043/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5865751
Sedež: Ljubljana, Stari trg 1

Rg-47708

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00882 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  ASFALTEX  TRADE,  podjetje  za
nudenje storitev na področju trgovine, fi-
nančnega inženiringa, ekonomsko propa-
gandnih ter poslovnih storitev, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pavšičeva 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840376
Sedež: Ljubljana, Letališka 33
Dejavnost, vpisana 3. 10. 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 izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-

ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-47709

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00893 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  TERMIKA  PROIZVODNJA,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kamniška 25, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10158/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5460972
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Piškur Andrej, razrešen 22. 12.
1995; Piškur Andrej, Ljubljana, Abramova
12, imenovan 22. 12. 1995 za direktorja za
4-letno mandatno obdobje.

Rg-47710

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00914 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa ISKRA - AIR, letalsko prevozno pod-
jetje, d.o.o., Stegne 25, Ljubljana, sedež:
Stegne 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/20973/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti ter spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5715652
Firma: ISKRA - AIR, letalsko prevoz-

no podjetje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Stegne 25 A
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Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni prevoz; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem.

Rg-47711

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00927 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa FACTOR, zasebno podjetje za sveto-
vanje in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Slovenska 54, Ljubljana, pod vložno št.
1/02566/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5294231
Ustanovitelji: CIM Import-Export, Tho-

mas-Schmid Gasse 3, Klagenfurt, Avstrija,
izstopil 30. 9. 1994; FACTOR, zasebno pod-
jetje za svetovanje in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 54, vsto-
pil 16. 2. 1996, vložil 257,691.900 SIT, Be-
le Danica, Ljubljana, Glinškova pl. 22, vsto-
pila 24. 10. 1989, vložila 2,716.250 SIT,
Bele Dušan, Ljubljana, Glinškova pl. 22,
vstopil 7. 2. 1990, vložil 2,716.250 SIT, Čeč
Andrej, Ljubljana, Spodnje Gameljne 104,
vstopil 7. 2. 1990, vložil 2,716.250 SIT, Čeč
Polona, Ljubljana, Polanškova 8, vstopila
7. 2. 1990, vložila 2,716.250 SIT, Glavan
Stane, Ljubljana, Dolenjska c. 89, vstopil
26. 6. 1991, vložil 2,040.500 SIT, Kuhar
Ludvig, Naklo, Pivka 7, vstopil 30. 4. 1992,
vložil 2,040.500 SIT, Milevoj Boris, Ljub-
ljana, Suhadolčeva 67, vstopil 24. 10. 1989,
vložil 2,716.250 SIT, Milevoj Mojca, Ljub-
ljana, Suhadolčeva 67, vstopila 24. 10. 1989,
vložila 2,716.250 SIT, Miklavčič Boris,
Kranj, Struževo-del 19 a, vstopil 30. 9.
1994, vložil 2,040.500 SIT, Pesjak Boris,
Žirovnica, Breg 154, vstopil 30. 9. 1994,
vložil 2,040.500 SIT, Kalan Tomaž, Ljub-
ljana, Bratov Učakar 36, vstopil 30. 9. 1994,
vložil 2,040.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-47712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01035 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa HI- TI, svetovanje, montaža in trgovi-
na, Logatec, d.o.o., sedež: Vodovodna 6a,
Logatec, pod vložno št. 1/14406/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, sedeža, dejavnosti, za-
stopnika in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5570476
Firma:  DETEL  STROJEGRADNJA,

proizvodno in trgovsko podjetje, Loga-
tec, d.o.o.

Skrajšana  firma:  DETEL  STROJE-
GRADNJA, Logatec, d.o.o.

Sedež: Logatec, Tovarniška 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Celarc Velko, izstopil

27. 2. 1996; Jerina Marjan, Logatec, Ogra-
de 32, vložil 285.000 SIT, Bovha Tone, Lo-
gatec, Zelenica 16, vložil 225.000 SIT, Čuk
Marko, Logatec, Ograde 5, vložil 225.000

SIT, Alič Francelj, Idrija, Grilčeva 28, vlo-
žil 255.000 SIT, Lukančič Anton, Logatec,
Pavšičeva 20, vložil 285.000 SIT, in Zupan-
čič Ciril, Logatec, Pehačkova 7, vložil
225.000 SIT, vsi vstopili 27. 2. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Celarc Velko, razrešen 27. 2. 1996; di-
rektor Jerina Marjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Lukančič Anton, ime-
novana 27. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 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 apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preiskušanje in analiziranje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-47713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01064 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa DOM STAREJŠIH OBČANOV Ljub-
ljana-Bežigrad, p.o., sedež: Komanova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01380/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in ustanovitelja, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz p.o. v zavod s
temile podatki:

Matična št.: 5159628
Firma: Dom starejših občanov Ljub-

ljana Bežigrad
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 6. 5.
1993, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 8512 Iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Rg-47714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01067 z dne 29. 5. 1996 pod št. vložka
1/27949/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935954
Firma:  TELEMEDIA,  telemarketing

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TELEMEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 167
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lasič Aleš, Ljubljana, Pre-

glov trg 1, vložil 525.000 SIT, Torocsik
Jeno, Jaszalsoszentgyorgy, Marirok ut. 5,
vložil 525.000 SIT, in Buranyi Arpad, Jas-
zalsoszentgyorgy, Nefelejcs utca 38, vložil
450.000 SIT - vsi vstopili 30. 1. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lasič Aleš, imenovan 30. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju pogodb nad 5.000 USD v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan odločitve, za kar potrebuje
soglasje skupščine oziroma družbenikov.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6420 Telekomuni-
kacije; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-47717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01220 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa KOTANYI, proizvodnja in trgovina,
sedež:  Pod  hribom  55,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/26788 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5911346
Osnovni kapital: 11,027.157,70 SIT
Ustanovitelj: Erste Österreichische Pa-

prikamühle Johann Kotanyi, Gesellschaft m.
b. H, Str. 11, Wolkersdorf, Wolkersdorf Jo-
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hann Galler, vstop 7. 7. 1995, vložek
11,027.157,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-47718

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01222 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu vpi-
sa DELO, časopisno in založniško podjet-
je, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11859/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine z dne 12. 3. 1996 in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5096049
Člani nadzornega sveta: Drčar - Murko

Mojca, Zlobec Marijan, Renko Milan in Ge-
renčar Ivan, izstopili 12. 3. 1996; Partlič
Slavica, Jesenšek Metka, Pucelj Gregor in
Bratina Aleksander, vstopili 12. 3. 1996.

Rg-47719

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01248 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa PASADENA, podjetje za založniško de-
javnost, Ljubljana, d.o.o., sedež: Celovška
43, Ljubljana, pod vložno št. 1/12956/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5508169
Ustanovitelj: Umek Miloš, izstop 15. 12.

1994; Kuščar Samo, Ljubljana, Koblarjeva
15, vstop 15. 12. 1994, vložek 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47720

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01269 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa RADE KONČAR - SERVIS DVIGAL,
podjetje za servisiranje, remont in vzdr-
ževanje dvigal, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slomškova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/16146/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in naziva družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5575206
Firma: RADE KONČAR - DVIGALA,

podjetje za montažo, servisiranje in re-
mont dvigal, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  RADE  KONČAR -
DVIGALA, d.o.o, Ljubljana

Ustanovitelj: RADE KONČAR IN-
ŽENIJERING  VERTIKALNOG  TRAN-
SPORTA, proizvodnja, montaža, remont
i održavanje, dioničko društvo, Zagreb, Pri-
laz Vladislava Brajkoviča 15, vstop 8. 11.
1991, vložek 1,774.566 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-47721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01285 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GPM Ana in Ivan Malnar, d.n.o.,
trgovsko in posredniško podjetje, Kočev-
je, sedež: Breg 24, Stara Cerkev, pod vlož-
no št. 1/13882/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, družbenika in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536863
Firma: GPM Ana in Zvonimir Malnar,

trgovsko in posredniško podjetje, d.n.o.,
Kočevje

Skrajšana firma: GPM Ana in Zvoni-
mir Malnar, d.n.o., Kočevje

Ustanovitelj: Malnar Zvonimir Ivan, iz-
stop 19. 2. 1996; Malnar Zvonimir, Stara
Cerkev, Breg 24, vstop 19. 2. 1996, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
družbenik Malnar Zvonimir Ivan, razrešen
19. 2. 1996; direktor Malnar Zvonimir, ime-
novan 19. 2. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev kot posamični poslovodja.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47727

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16532 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa VEVČE, podjetje za proizvodnjo in
prodajo papirja, d.o.o., Vevška 52, Ljub-
ljana Polje, sedež: Vevška 52, Ljubljana -
Polje, pod vložno št. 1/03198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5385148
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kresnik Jože, Ljublja-

na-Polje, Novo Polje, Cesta III 004, in Va-
lant Jože, Ljubljana, Spodnje Gameljne 106,
vstopila 23. 1. 1989, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-47728

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00253 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SING, podjetje za informacijski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 24, sedež: Kardeljeva ploščad 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08520/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5407834
Firma: SING, podjetje za informacij-

ski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-47730

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04028 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu vpi-
sa ROSCO INTERNATIONAL, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o.,Ljubljana, se-
dež: Nazorjeva ul. 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26250/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5858178
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 0150

Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Priprejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-47731

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04367 z dne 19. 10. 1996 pri subjektu
vpisa ESOP - ŠLANDER, Šlander, komer-
ciala, inženiring, organizacija, proizvod-
nja in svetovanje, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Komenskega 7, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10302/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala in zastopnikov ter preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5448026
Firma: ESOP, komerciala, inženiring,

organizacija, proizvodnja in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ESOP, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Klemenova 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šlander Jože in Šlander Ve-

ronika, izstopila 14. 8. 1996; Konstantino-
vič Kotlukov Konstantin, Moskva, Festival-
na 52, vstopil 14.  8. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šlander Jože, razrešen 14. 8. 1996; di-
rektor Konstantinovič Kotlukov Konstantin,
ki zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Eržen Janez, Ljubljana, Klemenova ulica 54,
imenovana 14. 8. 1996.

Rg-47732

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02987 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu
vpisa G&B, podjetje za komercialno in
turistično posredovanje in zastopanje,
svetovanje, marketing in uslužnostno de-
javnost, d.o.o., Ljubljana, Pečarjeva 4, se-
dež: Pečarjeva ulica 4, Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/09898/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5463661
Firma:  TIMTRADE,  podjetje  za  ko-

mercialno in turistično posredovanje in
zastopanje, svetovanje, marketing in us-
lužnostno dejavnost, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Obirska 4
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravila električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-

nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-35586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05127 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27073/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5919169
Firma: GOLDIS, storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLDIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Triglavska ulica 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Voljč Bogdan, Ljubljana,

Celovška cesta 136, vstop 16. 10. 1995, vlo-
žek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pečovnik Martin, Ljubljana, Tesarska uli-
ca 8, vstop 16. 10. 1995, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Suhadolc
Miro, Kamnik, Prvomajska ulica 7, vstop
16. 10. 1995, vložek 250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Barbič Andrej, Ljublja-
na, Kunaverjeva ulica 3, vstop 16. 10. 1995,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kopar Zlatko, Dob, Prešernova ulica
36, vstop 16. 10. 1995, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šajnič Katja,
Ljubljana, Brilejeva ulica 6, vstop 16. 10.
1995, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Voljč Bogdan, imenovan 16. 10. 1995,
ne more brez soglasja skupščine sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin in drugih osnovnih sred-
stev, če to ni že izrecno opredeljeno v de-
lovnem programu ali razvojnem planu, nad
vrednostjo  1,500.000 SIT; izdajanje inve-
sticijskih del, preurejanje ali adaptacijo po-
slovnih prostorov, nad vrednostjo  1,500.000
SIT; najemanje ali dajanje posojil, prevze-
manje poroštva ali sklepanje drugih poslov,
ki bi družbo obremenili za več kot 100 %
osnovnega kapitala po zadnji bilanci stanja;
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev z rokom trajanja več kot 1
leto; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na tretje osebe; izplačevanje predujmov na
račun dobička; zastopnik Pečovnik Martin,
imenovan 16. 10. 1995, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo v direktorjevi od-
sotnosti. Brez soglasja skupščine ne more
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin in drugih osnov-
nih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno
v delovnem programu ali razvojnem planu,
nad vrednostjo  1,500.000 SIT; izvajanje
investicijskih del, preurejanje ali adapta-
cijo poslovnih prostorov, nad vrednostjo

1,500.000 SIT; najemanje ali dajanje poso-
jil, prevzemanje poroštva ali sklepanje dru-
gih poslov, ki bi družbo obremenili za več
kot 100 % osnovnega kapitala po zadnji
bilanci stanja; sklepanje zakupnih pogodb
glede lastnih ali tujih sredstev z rokom tra-
janja več kot 1 leto; prenos kakršnihkoli
družbenih pravic na tretje osebe; izplačeva-
nje predujmov na račun dobička.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotrjev, generatorjev in
transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.,
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-35589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05183 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KOTANYI, proizvodnja in

trgovina, d.o.o., sedež: Streliška 32, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/6788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5911346
Sedež: Ljubljana, Pod hribom 55.

Rg-35590

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05234 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923816
Firma:  STUDIO  MAGA  KIRKA  -

NOVAK IN PARTNER, alternativna de-
javnost, storitve in trgovina, d.n.o.

Skrajšana  firma:  STUDIO  MAGA
KIRKA - NOVAK IN PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pugljeva 27
Ustanoviteljici: Novak Marija, Ljublja-

na, Vide Pregarc 11, vstop 24. 10. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Gorščak Natalija, Tolmin, Bevkova
ul. 16, vstop 24. 10. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Marija, imenovana 24. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev, kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja,
začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5541 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-

va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71402 De-
javnost videotek; 7470 Čiščenje stavb;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05338 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MAXIMAMARKETING,
trgovina, propaganda, poslovno-finančne
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubar-
jeva 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/02255/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5288487
Osnovni kapital: 9,000.137 SIT
Ustanovitelj: Todorovič Dragan, Ljub-

ljana, Celjska ulica 25, vstop 22. 8. 1989,
vložek 9,000.137 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih

strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-35595

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05417 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa METALKA INTER, Pod-
jetje za trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5742153
Sedež: Ljubljana, Plemljeva 2
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-35596

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05418 z dne 13. 12. 1995

pod št. vložka 1/27123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920086
Firma: ALPE ADRIA “ZELENI VAL”

podjetje za radiofuzijo in marketing,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Višnja gora, Zavrtače 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peterka Boris, Grosuplje,

Mala vas 21a, vstop 13. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
2222 Drugo tiskarstvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6010 Železniški promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 744 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9220 Radijska in televizijska dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 9271
Prirejanje iger na srečo.

Rg-35598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05433 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BAUMIT, Gradbeni mate-
riali, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25634/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5859425
Sedež: Ljubljana, Dimičeva 14.

Rg-35599

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05451 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/27109/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920108
Firma: M.I.L. Loparič & Matej, pro-

izvodnja, trgovina in storitev, d.n.o.
Skrajšana firma: M.I.L. Loparič & Ma-

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

odgovornostjo
Sedež: Trzin, Mengeš, Reboljeva 24
Ustanovitelja: Loparič Ivica in Loparič

Matej, oba iz Trzina, Reboljeva 24, vstopila
20. 10. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Loparič Ivica, imenovan 20. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Lo-
parič Matej, imenovan 20. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995: 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 362
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 511 Posredništvo;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-35600

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05466 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/27111/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920256
Firma: AVTOSERVIS OSMAK & CO,

trgovina in servisne storitve, d.n.o., Ko-
čevje, Kolodvorska 16

Skrajšana firma: AVTOSERVIS OSMAK
& CO, d.n.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevje, Kolodvorska 16
Ustanovitelja: Osmak Darko in Osmak

Darja, oba iz Kočevja, Željne 63a, vstopila
17. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Osmak Darja, imenovana 17. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Osmak Darko, imenovan 17. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-

mi gorivi; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-35601

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05467 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BEHEMOT, Podjetje za po-
slovne storitve in trgovino, d.o.o., Malči
Beličeve 125, Ljubljana, sedež: Malči Be-
ličeve 125, Ljubljana, pod vložno št.
1/23057/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752809
Firma: CITY STUDIO, prostorsko na-

črtovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CITY STUDIO, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelj: Cvar Andrej, Ljubljana,

Malči Beličeve 125, vstop 20. 3. 1993, vlo-
žek 1,675.885 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Smolinsky Miroslav, izstop 6. 11.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Zlobec Maria, Muggia, San Floria-
no Ligon 1/a, imenovana 21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-35602

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05470 z dne 12. 12. 1995
pri subjektu vpisa TILIA CONSALTING,
d.o.o., M. Beličeve 125, Ljubljana, sedež:
Malči Beličeve 125, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5341655
Firma: HERAS, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HERAS, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 8,400.213,20 SIT
Ustanovitelj: Cvar Andrej, Ljubljana,

Malči Beličeve 125, vstop 20. 12. 1989,
vložek 8,400.213,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Fuerst Katarina, Ljubljana, V Mur-
glah 84, imenovana 21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-35603

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05505 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/27112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924448
Firma: STAR HIT, gostinstvo in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana, Mladinska 9
Skrajšana  firma:  STAR HIT,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mladinska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beganovič Safet, Ljublja-

na, Mladinska 9, vstop 8. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Beganovič Safet, imenovan 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Be-
ganovič Zlatko, Ljubljana, Mladinska 9,
imenovan 8. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
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Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-35604

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05512 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5924456
Firma:  MATJAN,  avtoprevozništvo,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trpinčeva 86b
Osnovni kapital: 1,500.00 SIT
Ustanovitelj: Martinc Matevž, Ljublja-

na, Trpinčeva 86/b, vstop 4. 11. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinc Matevž, imenovan 4. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74200 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74300 Tehnični preizkusi in analize;
74400 Ekonomska propaganda; 74600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov

in videofilmov; 92130 Kinematografska de-
javnost; 92200 Radijska in televizijska de-
javnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05531 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/27110/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924472
Firma: FIMEX-N, trgovina, zastopstva

in svetovanje, d.o.o., Boletova 21, Ljub-
ljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Dravlje, Boletova 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Franko Nevenka, Ljub-

ljana-Dravlje, Boletova 21, vstop 11. 10.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Franko Nevenka, imenovana 11.
10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-35606

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05629 z dne 6. 12. 1995
pri subjektu vpisa EMS CONSULTING,
d.o.o., podjetje za inženiring, računalniš-
tvo in trgovino, Ljubljana, Resljeva 36,
sedež: Resljeva 36, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08304/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 5849/94 s temile
podatki:

Matična št.: 5406579
Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995:

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-35608

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05632 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TORO, podjetje za trgovi-
no in druge storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska cesta 149, sedež: Do-
lenjska cesta 149, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5604974
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Justina in Kova-

čič Tomaž, oba iz Ljubljane, Dolenjska c.
149, vstopila 9. 3. 1992, vložila po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata in Stopar
Robert, Ljubljana, Janežičeva 21, vstop 9.
3. 1992, vložil 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-35609

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05699 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LEGIŠA IN DRUGI, pod-
jetje za trgovino in telekomunikacije,
d.n.o., sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26937/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918715
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:

9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35610

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05773 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TECH TRADE, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., IOC Tr-
zin, Blatnica 8, Mengeš, sedež: Blatnica 8,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/15653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571928
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.

Rg-35612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05862 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa J. STARE IN DRUŽAB-
NICA, avtopralnica, k.d., Ljubljana, Ob
pristanu 8, sedež: Ob Pristanu 8, Ljublja-
na, pod vložno  št. 1/26949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5913632
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122

Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-35809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04201 z dne 30. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26673/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5912792
Firma: OSNOVNA ŠOLA ROVTE, p.o.
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Rovte, Rovte 90a
Ustanovitelj: Občina Logatec, Logatec,

Tržaška 15, vstop 10. 5. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Turk Mitja, Logatec, Prešernova ce-
sta 15, imenovan 27. 6. 1995, kot ravnatelj
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 5551
Storitve menz; 7484 Druge raznovrstne po-

slovne dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-35810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04204 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ADAPTA, Podjetje za inže-
niring, računalništvo, trženje, manage-
ment in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Abramova 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19376/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, skrajšano firmo, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5645140
Skrajšana firma: ADAPTA, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Lampe Jurij, Ljubljana,

Abramova 12, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1995: 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-35811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04208 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NAPREDEK, Trgovina, d.d.,
sedež: Ljubljanska 64, Domžale, pod vlož-
no št. 1/00955/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta ter spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5025567
Člani nadzornega sveta: Čugalj Irena,

Grošelj Marija, Kanižar Meta, Rems Edo,
Reven Jakob in Savec Marta, vsi izstopili 2.
8. 1995; Blejc Marjetka, Gognjavec Ivica,
Jenko Darko, Pirc Pavel in Prenar Janez, vsi
vstopili 2. 8. 1995.

Rg-35814

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04326 z dne 6. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26948/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5913063
Firma: ARKADA Dva, Pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ARKADA Dva, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Celovška 206
Osnovni kapital: 1.932,645.000 SIT
Ustanovitelj: ARKADA D.Z.U. poob-

laščena družba za upravljanje, d.o.o., Ljub-
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ljana, Celovška 206, vstop 18. 9. 1995, vlo-
žek 1.932,645.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Androjna Roman, Ljubljana, Pavši-
čeva ulica 28, imenovan 18. 9. 1995, zasto-
pa družbo z omejitvami, da za sklenitev na-
slednjih pogodb ali za naslednja pravna de-
janja: pogodbe za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom družbe; plačilo provizi-
je v delnicah družbe; najemanja in dajanje
posojil izven meja, določenih s poslovnim
načrtom družbe; pogodbe o prenosu oprav-
ljanja plačilnega prometa, hrambe  vred-
nostnih papirjev in opravljanja poslov o na-
kupu in prodaji vrednostnih papirjev na bor-
zi in izplačilo predčasne dividende, mora
imeti predhodno soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Skok Stane,
Plevčak Milivoj in Hribar Peter, vsi vstopili
18. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji, 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-35815

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04447 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IREL, Inštitut z regionalno
ekonomiko in socialni razvoj, d.o.o., Ljub-
ljana, Ilirska 31, sedež: Ilirska 31, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5221404
Firma:  IREL,  Inštitut  za  regionalno

ekonomiko in socialni razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Ilirska 31

Skrajšana firma: IREL, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 7,828.000 SIT
Ustanovitelji: Pečar Zdravko, Ljubljana,

Ilirska 31, vstop 4. 12. 1989, vložek
1,996.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
IREL, Inštitut za regionalno ekonomiko in
socialni razvoj, d.o.o., izstop 9. 1. 1995;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
ul. 8, vstop 9. 1. 1995, vložek 1,167.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 9. 1. 1995, vložek 583.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 9. 1.
1995, vložek 583.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 9. 1. 1995, vložili 1,167.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 9. 1. 1995, vložili
2,332.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečar Zdravko, Ljubljana, Ilirska 31,
razrešen 5. 5. 1995 in imenovan za zastop-
nika, ki kot predsednik uprave družbe za-
stopa brez omejitev; član uprave Devjak
Srečko, Velike Lašče, Velike Lašče 77a,
imenovan 5. 5. 1995, zastopa družbo samo

skupaj s predsednikom uprave; član uprave
Dragar Franc, Ljubljana, Zelena pot 9, ime-
novan 5. 5. 1995, zastopa družbo samo sku-
paj s predsednikom uprave.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 751 Dejavnost javne uprave ter eko-
nomska in socialna politika skupnosti; 7512
Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
storitve na področju zdravstva, izobraževa-
nja, kulture in druge socialne storitve, razen
obveznega socialnega zavarovanja; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti.

Rg-35816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04459 z dne 14. 11. 1995
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
LEDINA, Komenskega 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Zavšek Marija, razrešena 31. 8.
1995; zastopnica Trnavčevič Anita, Ljub-
ljana, Boletova 25, imenovana 25. 8. 1995,
kot v.d. ravnatelja zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Rg-35818

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04475 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROCTER & GAMBLE,
Marketing in trgovske dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Veselova 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5847699
Sedež: Ljubljana, Savlje 89
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Urs Michael Pfenninger, razrešen
23. 8. 1995; direktor Pietrazak Zbignew Pa-
wel, Ljubljana, Tavčarjeva 6, imenovan 23.
8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35819

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04497 z dne 29. 12. 1995
pri subjektu vpisa METALKA ZASTOP-

STVA HOLDING, Podjetje za upravlja-
nje, zastopanje in storitve, p.o., Ljublja-
na, Dalmatinova 2, sedež: Dalmatinova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02358/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz p.o. v d.d., spremembo
firme, dejavnosti, zastopnikov, ustanovite-
lje, osnovni kapital, člane nadzornega sveta
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5111145
Firma:  METALKA  ZASTOPSTVA

HOLDING, Podjetje za  upravljanje, za-
stopanje in storitve, d.d.

Skrajšana firma: METALKA ZASTOP-
STVA HOLDING, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 136,290.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 9.
1995, vložek 13,630.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 11. 9. 1995,
vložek 13,630.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova ul. 28, vstop 11. 9. 1995,
vložek 46,210.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 11. 9. 1995, vložili 25,160.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 11. 9. 1995, vloži-
li 37,660.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Jože, Kranj, Šiškovo nabrežje
44, razrešen 20. 7. 1995 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Pojbič Karel, razrešen
19. 11. 1989.

Člani nadzornega sveta: Fajdiga Cvetka,
Turšič Majda in Hrovat Slavko, vsi vstopili
31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995:
5010 Trgovina z motornomi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornomi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi.

Rg-35820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04422 z dne 29. 12. 1995
pri subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE KAMNIK, p.o., Cankarjeva cesta
11, Kamnik, pod vložno št. 1/01018/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz p.o. v d.d. spremembo fir-
me, pooblastil in tipa zastopnika, ustanovi-
telje, deleže, osnovni kapital, člane nadzor-
nega sveta in uskladitev dejavnsoti s temile
podatki:

Matična št.: 5144558
Firma:  KOMUNALNO  PODJETJE

KAMNIK, d.d.
Skrajšana firma: KPK KAMNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 57,581.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor

Kamnik, izstop 5. 9. 1994; Sklad Reublike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vstop 5. 9. 1994, vložek 11,517.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski

odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 5. 9. 1994, vložek 5,758.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 9.
1994, vložek 5,758.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 5. 9. 1994, vložili 11,516.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 5. 9. 1994, vložili
23,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skodlar Andrej, ing. gr., Kamnik,
Kettejeva 10a, razrešen 5. 9. 1994 in ponov-
no imenovan za direktorja in kot predsednik
uprave družbe zastopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ramšak Milan,
Berlec Miroslav in Petek Janez, vsi vstopili
5. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 142 Prido-
bivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 402 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 410 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 731 Raziskova-
nje in eskperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 7513 De-
javnost javnih ustanov za pospeševanje po-
slovnih dejavnosti; 900 Storitve javne hi-
giene; 9000 Storitve javne higiene; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9304 Po-
grebne storitve.

Rg-35823

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04737 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta 4.
maja 18, Cerknica, pod vložno št.
1/10177/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5452554
Ustanovitelji: BREST, podjetje za pro-

izvodnjo in promet blaga, d.o.o., Cerknica,
v stečaju, izstop 7. 4. 1995; Strohsack Mit-
ja, Rakek, Cesta po Tičnico 15, vstop 7. 4.
1995, vložek 2,116.077,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Petan Miran, Cerknica,
Cesta na jezero 14, vstop 7. 4. 1995, vložek
1,016.547,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 285 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
mehanična dela; 361 Proizvodnja pohištva;
401 Proizvodnja in distribucija elektrike;
403 Oskrba s paro in toplo vodo; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35824

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04746 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  KTL,  Navita  embalaža,
d.o.o., Ljubljana, Letališka c. 30, sedež:
Letališka c. 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/06440/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5039789
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sedej Janez, razrešen 15. 9. 1995;
zastopnik Mohorič Mirko, Radovljica, Vrb-
nje 26, imenovan 16. 9. 1995, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04750 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa Stanovanjsko in komunal-
no gospodarstvo SKG Kamnik, p.o. Kam-
nik, Steletova 8, sedež: Steletova 8, Kam-
nik, pod vložno št. 1/01457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, ustanovitelje,
osnovni kapital in člane nadzornega sveta
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5080584
Firma: STANOVANJSKO IN KOMU-

NALNO GOSPODARSTVO, d.d., Kam-
nik

Skrajšana firma: SKG, d.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 71,560.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 19. 5.
1995, vložek 7,156.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 19. 5. 1995, vložek
7,156.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 19. 5. 1995, vložek 29,632.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
interne razdelitve, vstopili 19. 5. 1995, vlo-
žili 11,496.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 19. 5. 1995, vložili 16,120.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Griljc Marjan, razrešen 9. 6. 1995;
direktor Verbole Matjaž, Kamnik, Podgorje
30/f, imenovan 9. 6. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Turnšek Janez,
Stražar Janez in Cerer Dunja Bronislava,
vsi vstopili 19. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-35828

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04785 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Sestavljeno podjetje Geo-
loški zavod Ljubljana, r.o., Dimičeva 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05676/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo ustanoviteljev (združenih podjetij), za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5051177
Ustanovitelji: Institut za geologijo, geo-

tehniko in geofiziko, p.o., Podjetje za geo-
tehnična dela Ljubljana, p.o., Podjetje za
vrtanje in miniranje Ljubljana, p.o. in Pod-
jetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje
Ljubljana, p.o., vsi izstopili 30. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lajevec Tine, dipl. ing. stroj., razre-
šen 30. 6. 1995; zastopnik Novak Franc,
Ljubljana, Komanova ulica 19a, imenovan
18. 9. 1995, kot v.d. generalnega direktorja
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj.

Rg-35829

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04869 z dne 30. 11. 1995
pri  subjektu  vpisa  POSLOVNI  SISTEM
MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gajič Branko, Ljubljana, Ulica 9.
junija 2, imenovan 1. 8. 1995, kot podpred-
sednik poslovodnega odbora za finance, za-
stopa družbo po pooblastilu predsednika po-

slovodnega odbora s svojega delovnega po-
dročja.

Rg-35830

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04889 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LIK, podjetje za ekonom-
sko propagando in publicistiko, Ljublja-
na, p.o., sedež: Valjhunova 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, zastopnikov, člane nadzor-
nega sveta, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5000254
Firma:  LIK,  podjetje  za  ekonomsko

propagando in publicistiko, d.d., Ljublja-
na

Skrajšana firma: LIK LJUBLJANA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 10,321.000 SIT
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Ljub-

ljana, izstop 30. 8. 1995; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 30. 8. 1995, vložek 10,321.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Keber Marija, Ljubljana, Tržaška
55b, razrešena 27. 6. 1995 kot v.d. direktor-
ja in ponovno imenovana za zastopnico, ki
kot predsednica uprave delniške družbe za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pekarović Bi-
ljana, Đedovič Zulfo in Jenko Tomaž, vsi
vstopili 27. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 517 Druga trgovina na debelo; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-35831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04962 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ATAC, poslovno tehnične
storitve, r.o., Ljubljana, Slovenska c. 54,
sedež:  Slovenska  c.  54,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/07244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz r.o. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
ter deleže in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5375789
Firma: ATAC, poslovno tehnične stori-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1.737,530.000 SIT
Ustanovitelj: AVTOTEHNA-zastopanje,

trgovina, izvoz uvoz, servis in proizvodnja
Ljubljana, d.d., izstop 28. 7. 1995; AUTO-
COMMERCE, zunanja in notranja trgovina,
servis in proizvodnja, d.d., izstop 28. 7.
1995; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
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d.d.; Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 7.
1995, vložek 1.737,530.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marter Peter, razrešen 28. 7. 1995;
zastopnik Štrbenk Peter, razrešen 9. 10.
1995; direktor Černe Vesne, Štanjel, Štanjel
29, imenovan 10. 10. 1995, zastopa družbo
z omejitvami, da potrebuje soglasje skupšči-
ne družbe za sklepanje: pogodb, s katerimi
se pridobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo
nepremičnine; pogodb o vlaganju sredstev
v druge družbe; pogodb o ustanavljanju pod-
jetij, pogodb o odplačanem ali neodplača-
nem pridobivanju ali odsvojitvi delnic ali
poslovnih deležev drugih podjetij; pogodb
o kreditu, posojilih pogodb in/ali pogodb o
obročnem odplačevanju, ne glede na njiho-
vo vrednost; dolgoročnih poslovnih pogodb,
katerih trajanje je določeno za več kot eno
leto; pogodb o poroštvu in drugih pogodb, s
katerimi se prevzamejo obveznosti drugih
pravnih oseb ali utrjujejo njihove izpolnitve
obveznosti.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-35834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04995 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Poslovno združenje prehra-
ne Slovenije – Gospodarsko interesno
združenje, sedež: Dunajska 47, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07614/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5005884
Sedež: Ljubljana, Slovenska 54.

Rg-35835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05068 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., OBRAT
PREVALJE, sedež: Personali 33, Preva-
lje, pod vložno št. 1/00253/03 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5043425007
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolenc Bojan, Kranj, Delavska c. 45,
imenovan 1. 9. 1995, zastopa podružnico v
okviru gospodarskih poslov in v okviru de-
javnosti, ki jih podružnica dejansko oprav-
lja, v imenu in na račun delniške družbe
Lek; zastopnik Bertoncelj Andrej, razrešen
31. 8. 1995.

Rg-35836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05069 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., firma v
angleškem jeziku: LEK Pharmaceutical
and Chemical Company, d.d., sedež: Ve-
rovškova  57,  Ljubljana,  pod  vložno  št.

1/00253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Srhoj Juraj, Ljubljana, Vojkova 85,
imenovan 27. 9. 1995, kot delavski direktor
zastopa družbo samostojno, v celoti in brez
omejitev.

Rg-35837

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05121 z dne 10. 11. 1995
pod št. vložka 1/10258/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5446660001
Firma: SIN-PO, d.o.o., poslovna enota

LABOLES, Kočevje
Skrajšana firma: SIN-PO, PE LABO-

LES, Kočevje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kočevje, Trdnjava 1
Ustanovitelj: SIN-PO, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 6,
vstop 14. 11. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Robert, Kočevje, Šeškova ul.
4, imenovan 14. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Rg-35838

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05144 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SUOMI-TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Splošna uvozna organizacija
marketinga izvoza, posredništva in trgo-
vine, sedež: Igriška 8, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11987/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5477042
Firma: NICO-Elektro, d.o.o., Ljublja-

na, Splošna uvozna organizacija marke-
tinga izvoza, posredništva in trgovine

Skrajšana firma: NICO-Elektro, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Celovška 73
Ustanovitelja: Groff Marijan, Ljubljana,

Igriška 8, vstop 8. 3. 1991, vložek 75.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; NICO-
Elektro, Aktiengesellschaft, Taufkirchen,
Tolzerstrasse 46, vstop 18. 10. 1995, vložek
1,425.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35842

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95705225 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa ATENA, Podjetje za
ustvarjalno in poslovno izobraževanje in
prevajanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Alja-
ževa  22,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07950/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5410371
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Ažman Branko, Ljublja-

na, Vrhovci c. XI/11, vstop 6. 6. 1990, vlo-
žek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ažman Tatjana, Ljubljana, Vrhovci c.
XI/11, vstop 6. 6. 1990, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zdešar Vojko,
Ljubljana, Vrhovci c. VI/1, vstop 6. 6. 1990,
vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kleindienst Rosana, Mengeš, Sloven-
ska cesta 5, vstop 6. 6. 1990, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lukanc Vi-
da, Tržič, Deteljica 13, vstop 25. 5. 1994,
vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lešnjak Marija, Ljubljana, Simonči-
čeva 6, vstop 25. 5. 1994, vložek 160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ažman Tatjana, imenovan 25. 5.
1994; prokuristka Kleindienst Rosana, ime-
novana 25. 5. 1994; prokurist Zdešar Voj-
ko, imenovan 25. 5. 1994; prokuristka Lu-
kanc Vida, imenovana 25. 5. 1994; proku-
ristka Lešnjak Marija, imenovana 25. 5.
1994.

Dejavnost družbe se glasi: storitve na
področju vzgoje in izobraževanja ter preva-
jalske dejavnosti: prevajanje, tolmačenje in
prezentacija besedil in zvočnih zapisov, po-
slovno in ekonomsko svetovanje ter marke-
ting in izvajanje izobraževalnih storitev; or-
ganiziranje izobraževalnih seminarjev, dru-
go izobraževanje; šolanje in vzgoja, uvaja-
nje v računalniško podprto prevajanje,
svetovanje in konsultacije; grafična dejav-
nost, fotokopiranje, namizno založništvo,
proizvodnja in predelava papirja, tisk in
knjigoveštvo; zastopanje firm s področja
prevajalske, založniške in računalniške de-
javnosti; trgovina na debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi v tranzitu brez skla-
diščenja; trgovina na drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovsko zastopanje
in posredovanje; turistično posredovanje in
organizacija potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev doma in v tu-
jini ter posredovanje pri nastanitvi turistov
v objekte; organiziranje in izvajanje vzgoj-
no varstvene dejavnosti za predšolske otro-
ke; farmacevtska dejavnost: svetovanje pri
proizvodnji, nakupu, prodaji in uporabi
zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, ra-
ziskava trga, trženja, marketing zdravil in
pomožnih zdravilnih sredstev, zastopanje
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domačih in tujih farmacevtskih firm; pro-
izvodnja in prodaja igrač iz naravnih mate-
rialov; proizvodnja in prodaja izdelkov iz
keramike in svile; organizacija in svetova-
nje na področju razstavljanja likovnih del;
raziskovanje in svetovanje na področju
astrologije; založniška dejavnost, izdaja  in
prodaja časopisov, revij in strokovnih pub-
likacij; trgovina na debelo in drobno s stari-
nami in rabljenimi predmeti; komisijska tr-
govina.

Rg-35843

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05241 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa I.M. storitveni servis, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Majcenova 11, Trbovlje,
pod vložno št. 1/14061/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5583365
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Groznik Marija, Trbovlje,

Majcenova 11, vstop 13. 11. 1991, vložek
774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Groznik Igor, Trbovlje, Majcenova 11, vstop
5. 10. 1995, vložek 766.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Groznik Igor, imenovan 5. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-35844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05308 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/27016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923999
Firma: TORES LJUBLJANA, Trgov-

sko proizvodno podjetje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: TORES LJUBLJANA,

d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Spodnje Gameljne

4b
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: TORES - tehnične, trgov-

ske in turistične storitve, delniška družba,
Praga, Radlicka 2, vstop 21. 9. 1995, vložek
2,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Brožiček Jan, Praga 4, Krouzova 3041,
vstop 21. 9. 1995, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rojiček Bohumir,
Praga 10, Limuzska 528, vstop 21. 9. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Blahuta Antonin, Frydek-Mistek, J.
Švermy 459, vstop 21. 9. 1995, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košir Ladislav, Ljubljana, Spodnje Gamelj-
ne 4b, vstop 21. 9. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košir Ladislav, imenovan 21. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brožiček Jan,
Rojiček Bohumir in Blahuta Antonin, vsi
vstopili 21. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah, 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
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Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing).

Rg-35845

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05315 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DELO, časopisno-založ-
niško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 5, sedež: Dunajska 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11859/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje
iz d.o.o. v d.d., spremembo firme, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096049
Firma: DELO, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DELO, d.d., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 667,464.000 SIT
Ustanovitelji: ČGP Delo, TOZD Delo,

r.o., izstop 7. 7. 1995; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 7. 7. 1995,
vložek 66,746.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 7. 7. 1995,
vložek 66,746.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 7. 7. 1995,
vložek 133,493.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 7. 7. 1995, vložili 133,493.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
iz notranjega odkupa, vstopili 7. 7. 1995,
vložili 266,986.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Doberšek Tit, Ljubljana, Trebinjska
2, razrešen 8. 11. 1995 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, s tem, da za sklepanje pravnih
poslov, s katerimi se s hipoteko obremenju-
jejo nepremičnine družbe, katerih vrednost
presega 1,000.000 DEM, potrebuje predhod-
no soglasje nadzornega sveta družbe; član
uprave Meršol Mitja, Ljubljana, Gortanova
10, imenovan 8. 11. 1995, zastopa družbo
omejeno, v skladu z določilom točk 5.1. ter
5.4. statuta družbe; član uprave Šuštar Emil,
Ljubljana, Vojkova 87, imenovan 8. 11.
1995, zastopa družbo omejeno, v skladu z
določilom točk 5.1. ter 5.4. statuta družbe;
član uprave Apih Jure, Ljubljana, Uraniče-
va 6a, imenovan 8. 11. 1995, zastopa druž-
bo omejeno, v skladu z določilom točk 5.1.
ter 5.4. statuta družbe.

Člani nadzornega sveta: Drčar - Murko
Mojca, Gerenčer Ivan, Fabjan Lučka Magi-
ster, Partlič Slavica, Renko Milan in Zlobec
Marijan, vsi vstopili 7. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 5240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-35849

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05535 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FOTO TIVOLI, Podjetje
za fotografsko propagandno dejavnost in
trgovino, p.o., Ljubljana, Cankarjeva 7,
sedež: Cankarjeva 7, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00262/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5072425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kadunc Andrej, razrešen 18. 11.
1995; zastopnik Jankovič Stanislav, Ljub-
ljana, Ob Ljubljanici 48, imenovan 18. 11.
1995, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-35850

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05539 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa COMMERCE Zastopstvo
tujih firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva
6, PE - Commerce IFO, sedež: Einspie-
lerjeva  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00037/03 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo omejitve za zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5000181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Grčar Jelica, Ljubljana, Cleveland-
ska 21, razrešena 26. 10. 1995 in ponovno
imenovana za direktorico, ki sklepa komer-
cialne pogodbe o nakupu in prodaji blaga in
storitev do 200.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem tečaju Banke Slo-
venije, preko te vrednosti pa po pooblastilu
glavnega direktorja.

Rg-35852

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05579 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PHILIP MORRIS LJUB-
LJANA, Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmar-
tinska  130,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13520/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 3074/95 – skupno
prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5523869
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Debelak Srečko, Zagreb, Jagodnjak
30, razrešen 31. 5. 1995 in imenovan za
skupnega prokurista, ki zastopa družbo sku-
paj in sicer tako, da podpisujeta za družbo
dva prokurista skupaj, od katerih mora biti
eden vedno Debelak Srečko; prokurist Hr-
žić Goran, Ljubljana, Gotska 9, razrešen 31.
5. 1995 in imenovan za skupnega prokuri-
sta, ti zastopajo družbo skupaj in sicer tako,
da podpisujeta za družbo dva prokurista sku-
paj, od katerih mora biti eden vedno Debe-
lak Srečko; skupni prokurist Macun Roman,
Maribor, Mladinska 52, razrešen 31. 5. 1995
in ponovno imenovan za skupnega prokuri-
sta, ti zastopajo družbo skupaj in sicer tako,
da podpisujeta za družbo dva prokurista sku-
paj, od katerih mora biti eden vedno Debe-

lak Srečko; skupni prokurist Zaplotnik Ma-
tevž, Tržič, Kovorska 31, razrešen 31. 5.
1995 in ponovno imenovan za skupnega
prokurista, ki zastopajo družbo skupaj in
sicer tako, da podpisujeta za družbo dva
prokurista skupaj, od katerih mora biti eden
vedno Debelak Srečko.

Rg-35853

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05612 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TRIKON, tovarna pletenin
in konfekcije, p.o., Kočevje, Reška cesta
16, sedež: Reška cesta 16, Kočevje, pod
vložno št. 1/00449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje
iz p.o. v d.d. spremembo firme, sedeža, za-
stopnikov, ustanovitelje, osnovni kapital,
člane nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033209
Firma: TRIKON, Proizvodnja oblačil,

d.d.
Skrajšana firma: TRIKON, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kočevje, Reška cesta 14
Osnovni kapital: 247,063.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vstop 10. 11. 1995,
vložek 24,706.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 11. 1995,
vložek 24,706.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 10. 11. 1995, vlo-
žek 49,413.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
10. 11. 1995, vložili 49,413.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 10. 11. 1995, vložili
98,825.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pezdirc Janez, Ljubljana, Kolodvor-
ska cesta 27, razrešen 10. 11. 1995 in ime-
novan za zastopnika, ki kot predsednik za-
časne uprave zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev, razen pri sklenitvi pravnih
poslov v vrednosti več kot 40,000.000 SIT,
za kar je potrebno soglasje nadzornega sve-
ta; zastopnica Janeš Branka, Kočevje, Ob
Mahovniški cesti 27, imenovana 10. 11.
1995, kot podpredsednica za finance in ra-
čunovodstvo, zastopa in predstavlja družbo
v okviru financ in računovodstva brez ome-
jitev, razen pri sklenitvi pravnih poslov v
vrednosti 1,000.000 SIT do 40,000.000 SIT
za kar je potrebno soglasje predsednika
uprave, nad 40,000.000 SIT pa soglasje nad-
zornega sveta; zastopnik Jurković Josip, Ko-
čevje, Ulica Heroja Marinclja 5, imenovan
10. 11. 1995, kot podpredsednik za komer-
cialo, zastopa in predstavlja družbo v okvi-
ru komerciale brez omejitev, razen pri skle-
panju pravnih poslov v vrednosti od
1,000.000 SIT, do 40,000.000 SIT, za kar je
potrebno soglasje predsednika uprave, nad
40,000.000 SIT, pa soglasje nadzornega sve-
ta.

Člani nadzornega sveta: Bojc Ljudmila,
Debenjak Tatjana, Zajc Romana, Križ Ne-
venka, Zdravič Neža in Poznič Marija, vsi
vstopili 10. 11. 1995.
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Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 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 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35855

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05715 z dne 11. 12. 1995
pri subjektu vpisa FISKAL, Finančno-eko-
nomski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta v hrib 7, sedež: Cesta v hrib 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5775710
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:

9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-35856

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05716 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/07244/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris dela podjetja s
temile podatki: Firma: ATAC, r.o. Stano-
vanjski sklad delniške družbe Avtotehna,
d.d., Ljubljana, Titova 36

Skrajšana firma: ATAC, r.o. – SAT
Sedež: Ljubljana, Titova 36
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Štrbenk Peter, dipl. iur., Ljubljana,
Ulica Malči Beličeve 69, imenovan 9. 10.
1995, zastopa družbo v okviru pooblastil
direktorja podjetja v skladu z navodili in
sklepi izvršilnega odbora.

Rg-35857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05756 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa C.O.F., trgovina na debelo
in drobno ter zastopanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Mala ulica 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03530/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, deležev, osnovnega kapitala, zastop-
nikov in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5313724
Firma: C.O.F., trgovina na debelo in

drobno ter zastopanje, d.o.o., Zaloška 69,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Jože in Žagar Sne-

žana, oba iz Ljubljane, Mlinska pot 21, vsto-
pila 7. 12. 1989, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Goran, razrešen 30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1995:
4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina 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 ko-
lesi, deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmoglji-
vosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 711 Dajanje avtomobilov v najem;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 526 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda.

Rg-35858

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05762 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TRITRADE, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 72, Ljubljana, pod vložno št.
1/06150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5366909
Firma: TRITRADE, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana  firma:  TRITRADE,  d.o.o.,

Medvode
Sedež: Medvode, Vaše 29a.

Rg-35860

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05967 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ABC POMURKA ŽAGA,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino z le-
som, d.o.o., sedež: Kolodvorska cesta, Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/02144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5095654

Ustanovitelj: Pulsar PID, d.d., izstop 12.
5. 1995; Martinčič Marko, Podkum, Pod-
kum 56, vstop 28. 11. 1994, vložek 514.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18266 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa INTERTRANSPORT, eko-
nomske in organizacijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, sedež:
Cesta VII. korpusa 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04405/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo družbenikov,
sedeža, kapitala, deležev, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5305527
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Blažič Vida, izstop 1. 10.

1992; Demšar Peter, izstop 27. 12. 1994;
Djakič Edvarda, Ljubljana, Jakčeva 8, vstop
22. 12. 1989, vložek 34.687,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Fakin Stanislava,
Ljubljana, Ulica bratov Martinec 41, vstop
22. 12. 1989, vložek 34,687,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hafner Breda, izstop
1. 10. 1992; Hrkač Frančiška, Ljubljana,
Brilejeva 19, vstop 22. 12. 1989, vložek
27,750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
INTERTRANS Ljubljana, Tivolska 50,
vstop 22. 12. 1989, vložek 1,000.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jerko Mija, iz-
stop 27. 12. 1994; Kosi Jelka, izstop 1. 10.
1992; Ković Svetlana, Kresnice, Jesenje 5,
vstop 22. 12. 1989, vložek 34,687,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krištof Vojko,
Ljubljana, Postojnska 21, vstop 22. 12.
1989, vložek 13.875 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krivec Ljubica, Logatec, Gozd-
na pot 22, vstop 22. 12. 1989, vložek
34,687,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lindič Kristina, izstop 1. 10. 1992; Ljubič
Natalija, izstop 1. 10. 1992; Lovšin Marija,
izstop 27. 12. 1994; Medvešek Lučka, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 12, vstop 22. 12. 1989,
vložek 34.687,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mrak Boris, izstop 27. 12. 1994;
Mraz Marija, Ljubljana, Polje 347, vstop
22. 12. 1989, vložek 34,687,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Nikolić Mirjana, iz-
stop 1. 10. 1992; Papež Ana, izstop 1. 10.
1992; Parkelj Martin, izstop 1. 10. 1992;
Perša Vanda, izstop 22. 12. 1989; Prebil
Marija-Nada, Ljubljana, Milčetova pot 23,
vstop 22. 12. 1989, vložek 34,687,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Primar Marko,
Ljubljana-Novo Polje, Novo Polje cesta
XII/5, vstop 22. 12. 1989, vložek 13.875
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pucelj
Branka, izstop 27. 12. 1994; Skubic Nuša,
izstop 1. 10. 1992; Snoj Marija, izstop 1. 10.
1992; Svetek Lučka, izstop 1. 10. 1992; Šajn
Germana, izstop 1. 10. 1992; Šerjak Vera,
Škofljica, Pijava Gorica 61, vstop 22. 12.
1989, vložek 34,687,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Škoda Helena, izstop 1. 10.
1992; Škodič Polonca, Ljubljana, Zelena pot
13, vstop 22. 12. 1989, vložek 13.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trebežnik Tat-
jana, izstop 1. 10. 1992; Valenčič Hinko,
izstop 27. 12. 1994; Zaviršek Silva-Fani,
Ljubljana, Tovarniška 31, vstop 22. 12.
1989, vložek 13.875 SIT, odgovornost: ne
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odgovarja; Zupan Zlatka, Ljubljana, Bro-
darjev trg 15, vstop 22. 12. 1989, vložek
34.687,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ocepek Mateja, Ljubljana, Levičnikova uli-
ca 6, vstop 1. 10. 1992, vložek 34.687,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Svetek Bo-
židara, Ljubljana, Jurčkova cesta 70, vstop
1. 10. 1992, vložek 34.687,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Prebil Marija-Nada, Ljubljana,
Milčetova pot 23, razrešena 27. 12. 1994 in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 511 Posredništvo; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 601
Železniški promet; 602 Drug kopenski pro-
met; 603 Cevovodni transport; 611 Pomor-
ski promet; 612 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 621 Zračni promet na rednih lini-
jah, 622 Izredni zračni promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 641 Poštne
in kurirske storitve; 723 Obdelava podat-
kov; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksprimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-35863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04086 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RAPAL, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Pavšičeva 6, sedež: Pavšičeva
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/16211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

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

Pavšičeva 6, vstop 23. 2. 1992, vložek
755.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rejc Tadej, Ljubljana, Vodovodna 3, vstop
23. 2. 1992, vložek 755.350 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-35864

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04196 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa VIGRIZ, podjetje za izter-
javo, varovanje in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Šišenska 43, sedež: Šišenska 43,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22291/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5721717
Firma: VABACO-VIGRIZ, podjetje za

varovanje in storitve, d.o.o., IC, Trzin,
Motnica 9, Mengeš

Skrajšana  firma:  VABACO-VIGRIZ,
d.o.o., Mengeš

Sedež: Mengeš, IC Trzin, Motnica 9
Osnovni kapital: 1,590.339 SIT
Ustanovitelji: Grižon Video, Ljubljana,

Šišenska 43, vstop 28. 3. 1993, vložek
1,505.339 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurič Mile, Ljubljana, Bjedičeva 9, vstop
25. 2. 1994, vložek 15.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vidmar Vojko, Kamnik,
Nožičeva ul. 21, vstop 25. 2. 1994, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ko-
letnik Franc, Blagovica, Blagovica 28, vstop
25. 2. 1994, vložek 15.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pongračič Mitja, Ljub-
ljana, Ane Ziherlove 8, vstop 25. 2. 1994,
vložek 15.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zajc Branko, Ljubljana, Cesta na Je-
žah 28/d, vstop 25. 2. 1994, vložek 12.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolenšek
Franc, Zgornje Gorje, Krnica 55, vstop 25.
2. 1994, vložek 12.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-35866

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04788 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZENAJ, Trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Polje c. XXII/14, sedež: Polje
c. XXII/14, Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/14843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5552273
Firma: ŽABJEK - ZENAJ, trgovina in

montaža, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  ŽABJEK  -  ZENAJ,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Žabjek Janez in Žabjek

Marina, oba iz Ljubljana-Polje, Polje c.
XXII/14, vstopila 12. 12. 1991, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-35868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05249 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BISTRICA, d.o.o., podjetje
za storitve in trgovino, Kamnik, Ljub-
ljanska 3/a, sedež: Ljubljanska 3/a, Kam-
nik, pod vložno št. 1/18381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5704316
Firma: BISTRICA, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Kamnik
Osnovni kapital: 1,545.300 SIT
Ustanoviteljici: Mejač Saša, Kamnik,

Ljubljanska 3a, vstop 2. 4. 1992, vložek
782.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mejač Anita, Kamnik, Ljubljanska 3a, vstop
3. 5. 1994, vložek 762.800 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Mejač Anita, imenovana 3. 5. 1994,

zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Mejač Vera, imenovana 3. 5. 1994.

Dejavnost se razširi na: proizvodnja pre-
hrambenih artiklov in proizvodnja dokon-
čanih in nedokončanih izdelkov iz kovin,
tekstila, usnja in vseh vrst umetnih in dru-
gih materialov.

Dejavnost družbe v celoti glasi: časopi-
sna in založniška dejavnost, grafična dejav-
nost, ekonomska propaganda, fotokopiranje,
plakatiranje, inovatorska dejavnost, farma-
cevtska razvojna dejavnost, proizvodnja
prehrambenih artiklov, proizvodnja dokon-
čanih in nadokončanih izdelkov iz kovin,
lesa, tekstila, usnja in vseh vrst umetnih in
drugih materialov, storitve turističnega in
propagandnega značaja, organizacija šport-
nih, kulturnih in zabavnih prireditev, biro
storitve, upravljanje stanovanjskih hiš, in-
ženiring, stanovanjske storitve v zvezi z
vzdrževanjem hiš in funkcionalnega zem-
ljišča, vzdrževanje in servisiranje aparatov
za požarno varnost in njihovo razvrščanje,
finančno tehnične in poslovne storitve, ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev, zastopanje doma-
čih in tujih firm, storitve na področju tele-
sne kulture in rekreacije, računalniško in
avdiovizualno posredovanje informacij, sto-
ritev, proizvodov in računalniški inženiring,
notranja trgovina – prodaja živilskih in ne-
živilskih proizvodov na drobno in debelo,
zunanja trgovina – z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, posredovanje in zastopa-
nje v notranjem in zunanjetrgovinskem pro-
metu.

Rg-35878

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06207 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TAPED PICTURES, druž-
ba za zastopanje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot na Fužine 43, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5673062
Osnovni kapital: 1,685.867 SIT
Ustanovitelja: Šolak Dragan, Beograd,

Gandijeva 172, vstop 15. 4. 1992, vložek
842.933,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kosorič Gordana, Ljubljana, Pot na Fu-
žine 43, vstop 16. 11. 1993, vložek
842.933,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-35880

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06220 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EXIMMA, trgovsko pod-
jetje, Ljubljana, Titova 311/a, d.o.o., se-
dež: Titova 311/a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5357632
Firma: EXIMMA, trgovsko podjetje,

Ljubljana, Dunajska 305, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 305
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanoviteljica: Bedenk Marjana, Ljub-

ljana-Črnuče, Dunajska 305, vstop 25. 2.
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1990, vložek 1,535.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-35882

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06226 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NEP, svetovalno podjetje,
Vrhnika, d.o.o., sedež: Gabrče 25, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/15798/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5568021
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Jakin Stojan, Vrhnika, Ga-

brče 25, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35883

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06233 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MONDUS, d.o.o., Gostin-
sko, trgovsko in storitveno podjetje, se-
dež: Tbilisijska 78, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06671/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5397774
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hunjet Francka, izstop 4.

5. 1994; Hunjet Dušan, Ljubljana, Tbilisij-
ska 78, vstop 4. 5. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hunjet Francka, razrešena 4. 5.
1994; direktor Hunjet Dušan, imenovan 4.
5. 1994, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno.

Dejavnost družbe se spremeni in odslej
glasi: trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi in živilskimi proizvodi; trgovinske
storitve: zastopniške, agencijske, posred-
niške in komisijske storitve, storitve eko-
nomske propagande in druge storitve v zve-
zi s posredovanjem blaga in storitev; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prevozne stori-
tve; uvoz in izvoz neživilskih proizvodov;
zastopanje in konsignacija tujih firm in oseb;
gostinstvo: gostinske storitve nastanitve in
prehrane ter druge gostinske storitve (ka-
varna, bari, ipd.); turistično posredovanje;
knjigovodske storitve; razmnoževanje in fo-
tokopiranje.

Rg-35885

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06258 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SAYER, Uvozno izvozno
podjetje za gradbeništvo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Maroltova ulica
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/10631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, deležev, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464579
Firma: SAYER, Družba za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana, Maroltova 13
Skrajšana firma: SAYER, d.o.o., Ljub-

ljana, Maroltova 13
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelj: Potisek Alojzij, Ljubljana,
Maroltova 13, vstop 27. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi na debe-
lo in drobno in tranzit le-teh; storitvene de-
javnosti: zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu, obrtne storitve in popravila, storitve
gospodinjstvom, posredništvo, zastopništvo
in kooperacija v prometu blaga in storitev,
zastopanje tujih firm, uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov, prevoz pot-
nikov in blaga v cestnem prometu, medna-
rodna špedicija, gostinstvo in turizem, izpo-
sojanje zabavnih aparatov kot so fliperji,
video igre, biljardi, ipd., organizacija in iz-
vajanje iger na srečo, računovodske in knji-
govodske storitve ter obdelava podatkov,
reklama in ekonomska propaganda, založ-
ništvo.

Rg-35888

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06338 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AKCENT, Podjetje za fi-
nančno računovodske in trgovske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bratov
Učakar  10,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/24062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5793742
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Borovičanin Darinka in

Borovičanin Alen, oba iz Ljubljane, Ul. bra-
tov Učakar 10, vstopila 29. 6. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-35889

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06352 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TEHNOHIT, podjetje za
trgovino, proizvodnjo, servis in zastopa-
nje, d.o.o., Vodnikova 2, Dob, sedež: Vod-
nikova 2, Dob, pod vložno št. 1/18918/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
deležev in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5629217
Osnovni kapital: 3,464.000 SIT
Ustanovitelji: Ciglar Slavko, Dob, Vod-

nikova 2, vstop 10. 6. 1992, vložek
3,231.354 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ciglar Tomaž, Dob, Vodnikova 2, vstop 10.
6. 1993, vložek 180.963 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ciglar Marta, Dob, Vodniko-
va 2, vstop 10. 6. 1993, vložek 51.683 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35890

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06356 z dne 5. 9. 1995
pri subjektu vpisa ORBIS AB, proizvod-
nja, trgovina, servis, razvoj, zastopstva,
organizacija, posredništvo, poučevanje in
svetovanje ekonomska propaganda…,
Ljubljana, Trstenjakova 15, sedež: Trste-
njakova  15,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14535/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,

deležev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5553857
Osnovni kapital: 1,550.894 SIT
Ustanovitelja: Naglas Aleš, Ljubljana,

Rožna ulica 41, vstop 23. 12. 1991, vložek
775.447 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malnar Božo, Ljubljana, Zadobrovška cesta
68, vstop 23. 12. 1991, vložek 775.447 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malnar Božo, imenovan 6. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; zastopniški, posredniški, agencijski
posli v prometu blaga in storitev; konsigna-
cijska prodaja; proizvodnja, servis in razvoj
tehniških izdelkov; projektiranje, inženiring,
marketing in organizacija; organiziranje
strokovnih posvetovanj, seminarjev, teča-
jev in sejmov; tisk, grafično in industrijsko
oblikovanje, propaganda, računalništvo,
avdio in video storitve; nadziranje in varo-
vanje objektov in oseb; upravljanje z zabav-
nimi igralnimi avtomati, oddajanje igralnih
avtomatov v najem in leasing; opremljanje
radijskih, televizijskih in snemalnih studi-
jev; organiziranje turističnih potovanj, ek-
skurzij in seminarjev; izposojanje avtomo-
bilov (rent-a-car) in plovil (rent-a-yacht);
leasing posli; dajanje strojev in opreme v
najem.

Rg-35892

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06383 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa BLISK AVTO ŠOLA,
d.o.o.,  Ljubljana,  Drenikova  32,  sedež:
Drenikova 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/12569/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev, osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5515157
Osnovni kapital: 1,506.640 SIT
Ustanovitelj: Lukić Mile, Ljubljana, Uli-

ca Marje Boršnikove 3, vstop 17. 5. 1991,
vložek 1,506.640 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dosedanja dejavnost se briše iz registra
in vpiše nova dejavnost, ki glasi: strokovno
usposabljanje kandidatov za voznike vož-
nje z motornimi vozili; prevoz potnikov s
taksi vozili; prevoz blaga (avtovleka vozil);
storitve posojanja avtomobilov (rent a car);
popravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil; trgovina na drobno in na debelo z
neživilskimi proizvodi; posredovanje in za-
stopanje na področju prometa blaga in stori-
tev; uvoz in izvoz neživilskih proizvodov;
prevoz potnikov v mednarodnem prometu;
organiziranje in izvajanje turističnih poto-
vanj z lastnimi prevozi; knjigovodske in ra-
čunovodske storitve.

Rg-35894

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06398 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ANARS, trženje izdelkov
domače in umetne obrti, posredovanje po-
slovnih daril, poslovne storitve, trgovina,
d.o.o., sedež: Šlandrova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21405/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
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gospodarskih družbah, spremembo deležev,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5714656
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Debeljak Ana Ivana in De-

beljak Ladislav, oba iz Kamnika, Parapato-
va 3, vstopila 26. 1. 1993, vložila po 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 723 Obdelava po-
datkov; 726 Druge računalniške dejavnosti;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-35897

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06414 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BEN-TRADE, trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi in živil-
skimi proizvodi, d.o.o., Ljubljana, Alja-
ževa 26, sedež: Aljaževa 26, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398681
Osnovni kapital: 4,446.000 SIT
Ustanovitelj: Benčina Miha, Ljubljana,

Aljaževa 26, vstop 2. 7. 1992, vložek
4,446.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-35901

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06471 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MODUL CENTER, podjet-

je za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Žorgova 63,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13693/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5525535
Osnovni kapital: 1,646.199 SIT
Ustanovitelji: Seliškar Jernej, Ljubljana,

Žorgova 63, vstop 27. 11. 1991, vložek
548.733 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidan Branko, Kranj, Šiškovo naselje 20,
vstop 27. 11. 1991, vložek 548.733 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vidmar Marko,
Medvode, Žlebe 47, vstop 27. 11. 1991, vlo-
žek 548.733 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-35903

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06486 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DADO, Storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Leni-
nov trg 9, sedež: Leninov trg 9, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15427/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5576326
Firma: HAND-ESKO, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HAND-ESKO, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Poljska pot 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Draženović Ivica, izstop

28. 4. 1994; Handanović Esad, Ljubljana,
Preglov trg 7, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Draženović Ivica, razrešen 28. 4.
1994; zastopnik Džolić Hatemina, razrešen
28. 4. 1994; zastopnik Handanović Esad,
imenovan 29. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe se spremeni in je od-
slej: trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; konsignacij-
ska prodaja; posredniški in zastopniški po-
sli; servisne storitve za cestna motorna vo-
zila; avtopralnica; izposojanje vozil; leasing
posli; prevoz blaga in oseb v cestnem pro-
metu.

Rg-35906

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06620 z dne 14. 9. 1995
pri subjektu vpisa FISKAL, Finančno- eko-
nomski inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Sternenova 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5775710
Firma: FISKAL, Finančno-ekonomski

inženiring, d.o.o., Ljubljana, Cesta v hrib
7

Sedež: Ljubljana, Cesta v hrib 7
Osnovni kapital: 1,654.054 SIT
Ustanovitelja: Kurinčič Helena, Anka-

ran, Jadranska 58, vstop 7. 6. 1993, vložek

827.027 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mohorko Janez, Tržič, Proletarska 9, vstop
7. 6. 1993, vložek 827.027 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
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vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-35908

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08203 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HEXIM, d.o.o., Podjetje za
izvoz, uvoz, notranjo trgovino, računal-
ništvo, Kamnik, Tunjiška 1, sedež: Tu-
njiška 1, Kamnik, pod vložno št. 1/05455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5345162
Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelj: Krstič Dragan, Kamnik,

Bevkova ul. 7, vstop 16. 8. 1993, vložek
1,802.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1995:
07012 Trgovina z neživilskimi proizvodi na
drobno; 070121 Tkanine in konfekcija;
070122 Obutev, usnje, guma in plastika;
070123 Kovinsko in elektrotehnično blago;
070124 Kurivo in gradbeni material; 070125
Pohištvo; 070126 Keramika, steklo in por-
celan; 070127 Barve, laki in kemikalije;
07012 Knjige, pisarniški material in pribor;
070129 Tobak in drugi neživilski proizvo-
di; 07014 070140 Trgovina z vozili in deli
na drobno; 07022 Trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo; 070221 Tkanine in
konfekcija; 070222 Surove kože, volna ipd.;
070223 Kovinsko in elektrotehnično blago;
070224 Gradbeni, sanitarni, instalacijski
material; 070225 Kemični izdelki, barve,
laki; 070226 Papir, pisarniški material in
pribor; 070227 Zdravila in sanitetni mate-
rial; 070229 Tobak in drugi neživilski pro-
izvodi; 07023 070230 Trgovina z vozili, de-
li in priborom na debelo; 07032 070320
Zunanja trgovina z neživilskimi proizvo-
di; 11010 Bančništvo; 110109 Druge finanč-
ne organizacije (finančno posredovanje, fi-
nančni inženiring); 11030 Storitve na po-
dročju prometa; 110309 Neomenjene stori-
tve na področju prometa (špedicija, posred-
ništvo, komisijski posli,…); 11090 Poslovne
storitve; 110909 Druge neomenjene storitve
(zastopanje, računalniške storitve…).

MARIBOR
Rg-10066

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00370 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TIL, storitveno, proizvod-
no, trgovinsko podjetje, d.o.o., sedež: Ši-
roka ulica 5, 2352 Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/04272/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5511208
Firma: TIL MAURIČ, storitveno, pro-

izvodno, trgovinsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: TIL MAURIČ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Ustanovitelja: Maurič Jožef, socialni de-
lavec, in Maurič Emilijana, ekonomistka,
oba iz Selnice ob Dravi, Široka ulica 5,
vstopila 27. 11. 1995, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Maurič Jožef in Maurič Emilijana,
imenovana 27. 11. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 52482 Dejavnost cvetličarn; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30008

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04935 z dne 27. 12. 1995
pod št. vložka 1/09735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo v družbo z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5379768
Firma:  MA-ECO  CHEM-KUHAR  &

CO., trgovsko in svetovalno podjetje,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  MA-ECO  CHEM-
KUHAR & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  2000 Maribor, Ulica Štrauho-
vih 2

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kuhar Ronald, diplomira-

ni ekonomist, vložil 1.800 SIT, in Kuhar
Boštjan, dijak, vložil 200 SIT, oba iz Mari-
bora, Borštnikova 84, vstopila 6. 11. 1995,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem; Žlender Dragotin in Prejac Konrad,
izstopila 15. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kuhar Ronald, imenovan 6. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
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s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ptuju pod vlož-
no št. 1/2024/00, in sicer kot MA-ECO
CHEM, trgovsko in svetovalno podjetje,
d.o.o., s sedežem v Ptuju, Potrčeva 44.

Rg-30031

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01424 z dne 5. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09738/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928486
Firma: PREVENT-HALOG, avtokon-

fekcija, d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT-HALOG,

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

govornostjo
Sedež: Lenart v Slovenskih Goricah,

Obrtna ulica b. št.
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: HALOG HANDEL +

LOGISTIK GmbH, Wolfsburg, 38444 Nem-
čija, Th. Heuss Strasse 28/VII, vložil
1,800.000 SIT, in TBP, Tovarna bovdenov
in plastike, d.d., Lenart v Slovenskih Gori-
cah, Industrijska  8, vložila 200.000 SIT –
vstopila 30. 9. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hastor Nijaz, Sarajevo, Bosna in Her-
cegovina, Dimitrije  Tucoviča 5, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurista Šavli

Bogdan, Lenart v Slovenskih Goricah, Can-
karjeva 5, in Kuzmus Jože, Slovenj Gradec,
Maistrova 1, imenovani 30. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-30868

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01319 z dne 9. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925428
Firma: SATEX-PLAST, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SATEX-PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Satex, podjetje za CATV

sisteme in trgovino, d.o.o., Sladki vrh, Vra-
nji vrh 21, vložil 225.000 SIT, Kerin Mla-
den, Maribor, Vinarska 3/b, vložil 300.000
SIT, Kodila Štefan, Maribor, Turnerjeva 21,
vložil 750.000 SIT, Monolo Angelo, Legna-
go, Italija, Viale dei caduti 12, vložil
195.000 SIT, in Missio Leone, Monfalcone,
Italija, Largo Isonzo 53, vložil 30.000 SIT –
vstopili 8. 11. 1995.

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

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim

materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-31504

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00883 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ROKO, inženiring, proiz-
vodnja, trgovina, d.o.o., sedež: Bistrica pri
Rušah 37, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01923/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov, uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5355761
Sedež: 2342 Ruše, Klanec 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gril-Rojec Roza-Marija,

Ruše, Klanec 5, vstopila 5. 3. 1990, ter Bur-
šič Boris, Maribor, Terčeva 32, Črnko Na-
taša, Ruše, Falska 7, in Tašner Drago, Spod-
nji Duplek, Duplek 124/c, vstopili 22. 6.
1994 – vložili po 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gril-Rojec Roza-Marija, imenovana
5. 3. 1990, zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Črnko Nataša, imenovana 29. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
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hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-31510

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00635 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu  vpisa  MELTAL-TRADE,  pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Gregorčičeva 25, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07014/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov, uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5685389
Firma: MELTAL, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MELTAL, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Snežič Rado, Maribor, Tur-

nerjeva 37, vstop 10. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Krajnc Manuela, razrešena 20. 9.
1995; prokuristka Šlajmer Sanja, razrešena
22. 10. 1993; direktor Snežič Rado, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Ketiš Nevenka, Kamnica, Čelofigova 8, oba
imenovana 20. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2742 Proizvod-
nja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cin-
ka in kositra; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih goriv; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
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delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 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; 6330 Sto-
ritve 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 fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;

9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, preparkiranje, sorti-
ranje in tehtanje; pod šifro J 67.13 sme druž-
ba opravljati dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod šifro O 92.711 sme družba
opravljati samo tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, šport-
nega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
400.000 SIT.

Rg-31514

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01240 z dne 18. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09748/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5921619
Firma: AVTO MARKO, družba za tr-

govino in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO MARKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Majeričeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štrukelj Anton in Štrukelj

Marko, oba iz Maribora, Majeričeva 12,
vstopila 8. 11. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

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

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja 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 grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
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sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-

govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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 drob-
no 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 drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-32229

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00569 z dne 1. 8. 1994 pod
št. vložka 1/09245/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5836174
Firma: POPS – Kristan & Co., Pro-

izvodnja, obdelava podatkov in storitve,
k.d.

Skrajšana firma: POPS – Kristan & Co.,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pohor-

ska 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kristan Matej, Slovenj

Gradec, Kajuhova 13, vložil 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in komanditist, vložil 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja – vstopila 1. 3.
1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kristan Matej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Kristan Breda, Slo-
venj Gradec, Pod Gradom 15, oba imenova-
na 1. 3. 1994.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi (uvoz
in izvoz); prevoz blaga in oseb v domačem
in mednarodnem cestnem prometu; storitve
v domačem in mednarodnem cestnem pro-

metu (rent a car, taksi...); zastopniški, po-
sredniški, agencijski, komisijski in komer-
cialni posli z domačimi in tujimi fizičnimi
in pravnimi osebami v prometu blaga in
storitev; gostinske storitve: druge gostinske
storitve – kavarne, točilnice in bari; dostava
tople in hladne hrane ter pijače na dom;
turistične storitve: turistične agencije, ura-
di, drugo turistično posredovanje; poslovne
storitve: prirejanje sejmov in razstav in dru-
ge organizacijske storitve, knjigovodske in
računovodske storitve, storitve obdelave po-
datkov, druge neomenjene storitve; pro-
izvodnja: kovinsko predelovalna industrija
– proizvodnja kovinskega reprodukcijskega
materiala: litin, kovanih in stiskanih izdel-
kov, kovinskega instalacijskega materiala,
orodij, kovinske embalaže, kotalnih leža-
jev, žičnikov, kovic, vijakov in drugega žič-
nega materiala, drugega kovinskega repro-
dukcijskega materiala, kovinskih stavbnih
in drugih kovinskih konstrukcij, blaga za
široko porabo in drugih kovinskih izdelkov,
strojna industrija: proizvodnja strojev in na-
prav (brez elekt. in kmet.): energetskih stro-
jev in naprav, gradbenih in rudarskih stro-
jev in naprav, strojev za obdelavo kovin in
lesa, drugih strojev in naprav (brez elektr.
in kmet.), kmetijskih strojev, opreme v po-
klicne in znanstvene namene, merilnih in
kontrolnih instrumentov in naprav za avto-
matizirano upravljanje, prometnih sredstev
(brez ladjedelništva), cestnih vozil, električ-
nih strojev in aparatov: električnih strojev
in naprav (el. motor., generatorjev...), elek-
tronskih in telekomunikacijskih naprav (se-
stavni deli elektronskih aparatov in naprav
– (RA in TV aparatov...), kablov in vodov,
električnih aparatov za gospodinjstvo (ter-
mični, hladilni aparati, aparati za sušenje in
pranje...), drugih elektrotehničnih izdelkov,
bazičnih kemičnih izdelkov in predelava ke-
mičnih izdelkov – kemičnih vlaken in pla-
stičnih mas: umetnih in sintetičnih vlaken,
plastičnih mas, predelava plastičnih mas:
embalaže iz plastičnih mas, druga predela-
va plastičnih mas, zgotovljenih tekstilnih
izdelkov: trikotažnih predmetov (tkanine,
perilo, oblačila...), tekstilne konfekcije (pe-
rilo, izvzemši trikotažno, oblačil), drugi tek-
stilni izdelki (prekrivala za pod, klobuki...),
usnja in krzna: težko usnje, svinjsko usnje,
drobnice in krzna, usnjena obutev in galan-
terija  (obutev, galanterija...), pijač: rastlin-
skega alkohola in alkoholnih pijač (pivo,
vino, žganja in drugih alkoholnih pijač ter
brezalkoholnih pijač), raznovrstnih izdel-
kov: učila in telesnokulturni rekviziti, nakit,
druga neomenjena industrija (otroške igra-
če, vozički...); grafična dejavnost; kmetij-
ska proizvodnja (poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo, živinoreja) in druge kmetij-
ske storitve, za rastlinsko proizvodnjo in
živinorejo; dejavnosti gradbeništva: inšta-
lacijska in zaključna dela v gradbeništvu;
izdelava, popravila in vzdrževanje predme-
tov iz: kovin (cestnih vozil...), izdelkov pre-
cizne mehanike, raznovrstnih kovinskih iz-
delkov, elektrotehničnih izdelkov: strojev
in naprav (el. motor., generatorjev...), elek-
tronskih in telekomunikacijskih naprav (se-
stavni deli elektronskih aparatov in naprav
(RA in TV aparatov...), električnih aparatov
za gospodinjstvo (termični, hladilni aparati,
aparati za sušenje in pranje...), drugih elek-
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trotehničnih izdelkov, tekstilnih predmetov,
predmetov iz usnja in gume, raznovrstnih
proizvodov: predmetov iz plastičnih mas;
storitve reklame in ekonomske propagande;
elektro in računalniški inženiring; založ-
niška in časopisno založniška dejavnost;
izobraževanje (šolanje in vzgoja), ki ga ni
mogoče uvrstiti po stopnjah: strokovno iz-
popolnjevanje, pridobitev posebnega zna-
nja (tuji jeziki...) in spretnosti (strojepisje,
stenografija...); kooperacijski posli s po-
dročja registriranih dejavnosti z domačimi
in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; ra-
ziskovalno-razvojne storitve (ekonomske in
tehnične); reeksport posli; lohn posli.

Rg-32243

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03923 z dne 26. 7. 1994 pri
subjektu vpisa LESNA – POSLOVNI IN-
ŽENIRING Slovenj Gradec, d.o.o., pod
vložno št. 1/01812/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zaznambo o uvedbi stečaj-
nega postopka, spremembo firme in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Firma:  LESNA,  poslovni  inženiring
Slovenj Gradec, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šircelj Irma, razrešena 10. 6. 1994;
stečajna upraviteljica Slavič Kristina, Slo-
venj Gradec, Stari trg 93, imenovana 10. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-32253

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02469 z dne 17. 10. 1994 pri
subjektu vpisa LUFAX, storitve in trgovi-
na, d.o.o., pod vložno št. 1/06785/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnege vloge in tipa osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5694167
Osnovni kapital: 1,933.757 SIT
Ustanovitelji: Lužnik Janez, Slovenj Gra-

dec, Tomšičeva 51, Štalekar Borut, Slovenj
Gradec, Podgorje 33b, in Kašnik Tomaž,
Slovenj Gradec, Muratova 9, vstopili 3. 4.
1992, vložili po 644.585 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Lužnik Janez, Štalekar Borut in Ka-
šnik Tomaž, imenovani 24. 6. 1993, zasto-
pajo družbo brez omejitev.

Rg-32270

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg 145/94 z dne 28.
2. 1994 v reg. vl. 2/64-00 vpisalo pri Klav-
niško-posredovalni zadrugi Mesnina,
z.o.o., Šentjanž pri Dravogradu:

– spremembo firme, tako da se odslej
glasi:  Klavniško-predelovalna  zadruga
Mesnina, b.o., skrajšana firma: KPZ Me-
snina, b.o.;

– spremembo vrste in obsega odgovor-
nosti za obveznosti, tako da se odslej glasi:
Zadruga odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Če je nad za-
drugo uveden stečaj, se primanjkljaj najprej
poravna z izterjavo neplačanih deležev. Če
tudi izterjani deleži ne zadostujejo za po-
polno poplačilo upnikov, odgovarjajo člani
zadruge v stečaju za primanjkljaj z vpisani-
mi deleži.

Rg-32273

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 27/94 z dne
5. 5. 1994 pri subjektu vpisa PDM-GOLOB
PETER, Export-import, d.o.o., s sedežem
v Velki, Zg. Velka 94/b, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, osnovne vlo-
ge in dejavnosti na registrskem vložku št.
1/5214/00 s temile podatki:

Sprememba firme: PMD-PETER GO-
LOB, Parketi – kakovost in izkušnje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PMD-PETER  GO-
LOB, d.o.o.

Ustanovitelj Peter Golob vlaga v podjet-
je dodaten kapital v višini 3,511.223,50 SIT.
Sedaj znaša osnovni kapital podjetja
3,519.223,50 SIT. K podjetju pristopa Man-
fred Durrwachter, Albreht Durr. 3, Korntal,
Nemčija.

Dopišejo se tele dejavnosti: turistične
storitve: lovski in kmečki turizem, druge
turistične usluge; prevoz blaga in oseb v
cestnem in zračnem prometu (panoramski
in izletniški poleti); storitve notranje špedi-
cije; komisijski in komercialni posli v pro-
metu blaga in storitev; poslovne in organi-
zacijske storitve: prirejanje sejmov in raz-
stav in druge organizacijske storitve, kul-
turne in športne prireditve, izvedba
strokovnih seminarjev, predavanj, posvetov,
tečajev, prikazov, razstav..., druge neome-
njene storitve: pomoč pri selitvah, hišnih
opravilih in popravilih, prevajanje..., sveto-
vanje in opravljanje storitev na področju
organiziranja delovnih procesov, tehno-
loških postopkov in materialov na področju
poslovnih, komercialnih, finančnih in dru-
gih razmerij, svetovanje na področju raču-
nalništva, organizacija in izvajanje poseb-
nih oblik trgovanja (komisijske, akcijske,
licitacijske prodaje, leasing poslov tehnič-
nih izdelkov...), poslovno-administrativne
storitve (svetovanja...), organiziranje in iz-
vedba snemanja kaset, plošč, filmov...; pro-
izvodnja: kovinsko predelovalna industrija,
proizvodnja kovinskega reprodukcijskega
materiala, litin, kovanih in stiskanih izdel-
kov, kovinskega instalacijskega materiala,
orodij, kovinske embalaže, kotalnih leža-
jev, žičnikov, kovic, vijakov in drugega žič-
nega materiala, drugega kovinskega repro-
dukcijskega materiala, kovinskih stavbnih
in drugih konstrukcij, blaga za široko pora-
bo in drugih kovinskih izdelkov, bazičnih
kemičnih izdelkov in predelava kemičnih
izdelkov, kemičnih vlaken in plastičnih mas,
umetnih in sintetičnih vlaken, plastičnih
mas, predelava plastičnih mas: embalaže iz
plastičnih mas, druga predelava plastičnih
mas, proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
(sredstva za poliranje pohištva, kovin, de-
zinsekcijo in dezinfekcijo...), gradbenega
materiala, apna in sadre, cementa, opeke in
strešnikov, gradbenih predizdelkov in bitu-
menskih izdelkov, proizvodnja in obdelava
kamna, gramoza in peska, žaganega lesa in
plošč (furnir, panel plošče, iverice...), konč-
nih lesnih izdelkov: lesenega pohištva in
drugih končnih lesenih izdelkov, lesene em-
balaže, lesenih stavbnih elementov, galan-
terije iz lesa in plute, predmetov iz protja,
tekstilne preje in tkanin, trikotažnih pred-
metov (tkanine, perilo, oblačila...), tekstilne
konfekcije (perilo, izvzemši trikotažno, ob-

lačila), drugih tekstilnih izdelkov (prekriva-
la za pod, klobuki...), usnja in krzna: težko
usnje, svinjsko usnje, drobnice in krzna, us-
njena obutev in galanterija (obutev, galan-
terija...), raznovrstnih izdelkov: učila in te-
lesnokulturni rekviziti, gramofonskih plošč
in glasbil, vžigalic, nakita, druga neomenje-
na industrija (otroške igrače, vozički...), bi-
ro opreme, notranje opreme za lokale in
poslovne prostore, dejavnosti gradbeništva:
visoke, nizke gradnje in hidrogradnje, in-
štalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; projektiranje gradbenih objektov in dru-
go projektiranje (na področju računalništva:
software in hardware opreme); gradbeni in-
ženiring in inženiring na področju (računal-
ništva (software in hardware opreme); pre-
kladalne storitve: v lukah, pristaniščih, na
železniških postajah in drugih mestih; izde-
lava, montaža, popravila in vzdrževanje
predmetov iz: raznovrstnih kovinskih izdel-
kov, izdelkov precizne mehanike, elektro-
tehničnih  izdelkov, strojev in naprav (el.
motor., generatorjev...), elektronskih in te-
lekomunikacijskih naprav (sestavni deli
elektronskih aparatov in naprav – (RA in
TV aparatov, računalnikov...), električnih
aparatov za gospodinjstvo, (termični, hla-
dilni aparati, aparati za sušenje in pranje...),
drugih elektrotehničnih izdelkov, tekstilnih
predmetov, predmetov iz usnja in gume, raz-
novrstnih proizvodov: predmetov iz plastič-
nih mas, predmetov iz papirja, servisiranje
in izdelava letal in letalskih naprav ter preiz-
kušanje njihovih tehničnih lastnosti in upo-
rabnosti; osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom, druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom; storitve reklame, ekonom-
ske propagande in marketing; izobraževa-
nje (šolanje in vzgoja), ki ga ni mogoče
uvrstiti po stopnjah; strokovno izpopolnje-
vanje, pridobitev posebnega znanja (tuji je-
ziki...) in spretnosti (strojepisje, stenografi-
ja...), šolanje in vzgoja pilotov na jadralnih
in motornih letalih ter drugih letalnih na-
pravah; kooperacijski posli s področja regi-
striranih dejavnosti; raziskovalno-razvojne
storitve (ekonomske in tehnične); organizi-
ranje iger za razvedrilo (z mehaničnimi ali
avtomatičnimi aparati in napravami) v ok-
viru zakonsko dovoljenega; dejavnost s po-
dročja industrijskega, grafičnega in unikat-
nega oblikovanja.

Rg-32280

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 238/94 z dne
28. 2. 1994 v reg. vl. 1/9075/00 vpisalo
ustanovitev družbe v zasebni lastnini – druž-
be z omejeno odgovornostjo:

Firma: TA – PO & TMD RAVNE, te-
sarsko mizarska delavnica, d.o.o.

Skrajšana  firma:  TA  –  PO  &  TMD
RAVNE, d.o.o.

Sedež: Ravne na Koroškem, Koroška
cesta 14

Ustanovitelja: Taks Stanislav, Ugaslo pe-
či 6, Prevalje, in Potočnik Zvone, Zelen breg
17, Ravne na Koroškem.

Osnovna vloga znaša 1,500.000 SIT.
Dejavnost: izdelava embalaže, opravlja-

nje mizarske dejavnosti, proizvodnja vseh
lesenih izdelkov, trgovina z neživilskimi in
živilskimi proizvodi na drobno, uvoz in iz-
voz neživilskih proizvodov na drobno.
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Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja v pravnem prometu z vsem
svojim premoženjem.

Družbo zastopa Stanislav Taks, direktor,
brez omejitev.

Rg-32698

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01371 z dne 5. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09757/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovonostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925070
Firma: AVTO MONZA-IVANUŠIČ &

BLAŽ, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AVTO MONZA-IVA-

NUŠIČ & BLAŽ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2351 Kamnica, Kamniška graba

60.
Ustanovitelja: Wudler Blaž – gradbeni

delovodja, Kamnica, Kamniška 60, in Iva-
nušič Boris – strojni tehnik, Maribor, Dal-
matinska 49, vstopila 30. 11. 1995, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Wudler Blaž in Ivanušič Boris, ime-
novana 30. 11. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Rg-32699

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01088 z dne 1. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09646/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907306
Firma: COLONIA, družba za uprav-

ljanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: COLONIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolnik Samo, Maribor, Pre-

šernova ulica 2, vstop 5. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolnik Samo, imenovan 5. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-33083

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00041 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MLM, aklimat, d.o.o., se-
dež: Kraigherjeva 22, 2230 Lenart v Slo-
venskih Goricah, pod vložno št. 1/03738/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družb MLM-ORODJARNA, d.o.o., in
MLM TLAČNO LITJE, d.o.o., spremembo
sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
omejitev pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5478294
Sedež: 2000 Maribor, Oreško nabrež-

je 9
Osnovni kapital: 192,116.415,40 SIT
Ustanovitelj: Mariborska livarna Mari-

bor, d.o.o., Maribor, Oreško nabrežje 9,
vstop 20. 3. 1991, vložek 192,116.415,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štravs Karel, Lenart v Slovenskih Go-
ricah, Ptujska 29, imenovan 21. 12. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da mora prido-
biti predhodno soglasje ustanoviteljice za
sklepanje pogodb o nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin, pogodb o nakupu, pro-
daji in obremenitvi nepremičnin in premič-
nin v vrednosti nad tolarsko protivrednostjo
100.000 DEM ter o vlaganju kapitala v dru-
ge družbe.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;

5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo.

Dne 9. 2. 1996  je bila vpisana pripojitev
družb MLM Orodjarna, d.o.o., Oreško na-
brežje 9, Maribor, registrski vložek
1/3737/00, in MLM Tlačno litje, d.o.o.,
Oreško nabrežje 9, Maribor, registrski vlo-
žek 1/3739/00, k družbi MLM Aklimat,
d.o.o., Maribor.

Rg-33440

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01455 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MILOŠ BRAČIČ, podjetje
za projektiranje, konstruiranje, proizvod-
njo in trgovino montažne opreme, d.o.o.,
sedež: Lušečka vas 3, 2319 Poljčane, pod
vložno št. 1/03011/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in akta ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427843
Firma:  VARISTA,  podjetje  za  pro-

izvodnjo elektronskih komponent, d.o.o.
Skrajšana firma: VARISTA, d.o.o.
Sedež: 2319 Poljčane, Ulica Eme Sta-

rovasnik 10
Osnovni kapital: 1,500.203,40 SIT
Ustanovitelja: Bračič Miloš, izstop 23.

11. 1995; EUREL, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Makole, Štaten-
berg 88, vstop 23. 11. 1995, vložek
1,500.203,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračič Miloš, Poljčane, Lušeška vas
3, imenovan 28. 11. 1995, zastopa družbo
z omejitvijo, da mora imeti soglasje za:
sklepanje, odpoved ali spreminjanje kakr-
šnekoli pogodbe ali izvajanje pravnih po-
slov izven okvira rednega in običajenga
teka poslovanja družbe; najemanje kredi-
tov in posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
10.000 DEM; dajanje posojil drugim fizič-
nim ali pravnim osebam, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivred-
nosti 10.000 DEM, ter odobravanje komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost 10.000
DEM; prodajo, dajanje ali prevzem v za-
kup sredstev, ki po svoji vrednosti prese-
gajo znesek tolarske protivrednosti 10.000
DEM; investicije, ki po svoji vrednosti pre-
segajo znesek tolarske protivrednosti
10.000 DEM; ustanavljanje družb hčera,
predstavništvo ali poslovnih enot družbe;
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nakup deleža/delnic drugih podjetij; pro-
dajo deleža/delnic družb hčera.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja  vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize.

Rg-35199

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00142 z dne 6. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5931053
Firma: LANIZ I & Z-LESKOVAR &

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

odgovornostjo
Sedež:  2310  Slovenska  Bistrica,  Trg

svobode 28
Ustanovitelja: Leskovar Zvonko, strugar-

avtomehanik, in Leskovar Ivica, prodajal-
ka, oba iz Slovenske Bistrice, Videž 40,
vstopila 7. 2. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Leskovar Zvonko in Leskovar Ivica,
imenovana 7. 2. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;

52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Taksi; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Tehnični preizkusi in
analize; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 83022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati dejavnosti posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro K 74.60 sme
družba opravljati samo tehnično varovanje.

Rg-35230

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00608 z dne 1. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BMB, trgovsko, storitveno
in gostinsko podjetje, d.o.o., sedež: Par-
mova  8,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/03918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova firme, osnovnega
kapitala, družbenikov in dejavnosti, uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5494494
Sedež: 2000 Maribor, Regentova uli-

ca 20
Osnovni kapital: 1,508.459,20 SIT
Ustanovitelja: Ritter Beno, Maribor, Re-

gentova 20, vstop 25. 3. 1991, vložek
1,508.459,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Borko Milan, izstop 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 1. 3. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
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na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-35231

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00102 z dne 28. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SETOIL, uvoz-izvoz, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Laznica 70,
2341  Pekre-Limbuš,  pod  vložno  št.
1/08291/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785014
Firma: SETOIL, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-35234

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00903 z dne 28. 2. 1996 pri
subjektu vpisa INŽENIRING BIRO, p.o.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5066182
Firma: INŽENIRING BIRO, družba za

inženiring in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: INŽENIRING BIRO,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 54,790.000 SIT

Ustanovitelji: Sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vložil 5,480.000 SIT, Odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
5,480.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
28,490.000 SIT, Narobe Metka, Maribor,
Koroška cesta 120, vložila 380.000 SIT,
Škofič Stanislav, Maribor, Krekova 24, vlo-
žil 580.000 SIT, Špindler Ljudmila, Mari-
bor, Regentova 16, vložila 350.000 SIT, Tr-
stenjak Zvonimir, Maribor, Bevkova 1, vlo-
žil 1,280.000 SIT, Kokol Branko, Maribor,
Borova vas 24, vložil 480.000 SIT, Nikšič
Zorko Marjana, Maribor, Grčarjeva 19, vlo-
žil 680.000 SIT, Kukec Amalija, Maribor,
Krekova 26, vložila 730.000 SIT, Polajner
Marjan, Maribor, Puncerjeva 10/a, vložil
400.000 SIT, Borec Igor, Maribor, Voja-
šniška 10, vložil 1,280.000 SIT, Eigner Fe-
dor-Albin, Maribor, Vrbanska 12/a, vložil
630.000 SIT, Kamenik Lučka, Maribor,
Gospejna 14, vložila 1,280.000 SIT, Muzlo-
vič Vesna, Maribor, Goriška 5, vložila
510.000 SIT, Vauda Prijatelj Nada, Mari-
bor, Ljubljanska 27/b, vložila 400.000 SIT,
Toplak Majda, Spodnji Duplek, Zgornji Du-
plek 38, vložila 270.000 SIT, Pitamic Petra,
Maribor, Koroška 122, vložila 380.000 SIT,
Kline Slavko, Maribor, Tomšičeva 26/a, vlo-
žil 400.000 SIT, Jančar Rajko, Maribor, Bre-
sterniška 32, vložil 400.000 SIT, Petko Ro-
zalija, Maribor, Groharjeva 5, vložila
400.000 SIT, Lonec Zdravko, Maribor, Pre-
šernova 12, vložil 410.000 SIT, Horvat Ivan-
ka, Miklavž na Dravskem polju, Jerebova
14, vložila 400.000 SIT, Kapš Elizabeta,
Rače, Brezula 46/b, vložila 350.000 SIT,
Waland Boris, Maribor, Igriška 115, vložil
300.000 SIT, Tomažič Marta, Kamnica,
Rošpoh 4/a, vložila 400.000 SIT, Zaverski
Marija, Maribor, Titova 48, vložila 240.000
SIT, Mihev Ačanski Barbara, Maribor, Mla-
dinska 40, vložila 120.000 SIT, Škofič An-
dreja, Maribor, Krekova 24, vložila 40.000
SIT, Škofič Jure, Maribor, Krekova 24, vlo-
žil 100.000 SIT, Trstenjak Marija, Maribor,
Pušnikova 44, vložila 400.000 SIT, Trste-
njak Petra, Maribor, Bevkova 1, vložila
100.000 SIT, Kamenik Jernej, Maribor, Gos-
pejna 14, vložil 100.000 SIT, Kamenik An-
draž, Maribor, Gospejna 14, vložil 100.000
SIT, Kamenik Borut, Maribor, Gospejna 14,
vložil 350.000 SIT, Narobe Jan, Maribor,
Koroška 120, vložil 20.000 SIT, Borec Čr-
tomir, Maribor, Vojašniška 10, vložil
100.000 SIT, Borec Jonatan, Maribor, Vo-
jašniška 10, vložil 100.000 SIT, Borec Bo-
rigoj, Maribor, Vojašniška 10, vložil
100.000 SIT, Marn Borec Vesna, Maribor,
Vojašniška 10, vložila 250.000 SIT, Muzlo-
vič Everist, Maribor, Goriška 5, vložil
70.000 SIT, Kukec Anton, Maribor, Kreko-
va 26, vložil 260.000 SIT, Pitamic Luka,
Maribor, Koroška 122, vložil 50.000 SIT,
Kokol Miha, Maribor, Borova vas 24, vložil
100.000 SIT, in Trstenjak Danica, Maribor,
Bevkova 1, vložila 50.000 SIT – vstopili 18.
7. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Trstenjak Zvonimir, ki zastopa družbo
brez omejitev, in direktor Borec Igor, ki
zastopa družbo brez omejitev kot direktor
za tehnične in komercialne zadeve, imeno-
vana 22. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS 196/0209/95-ijs z dne 10. 8. 1995.

Rg-36309

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01300 z dne 11. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09787/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5697581
Firma:  OTROPEDICA,  podjetje  za

proizvodnjo in prodajo ortopedske in me-
dicinske opreme, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 77
Osnovni kapital: 2,492.408 SIT
Ustanovitelj: EURO ORTOPEDI AB,

Eslov, 24131 Švedska, Fagelsangsvagen 6,
vstop 25. 11. 1992, vložek 2,492.408 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ačko Samo, Fram 82, imenovan 13.
7. 1995, ter zastopniki Pastuović Đuro, Ri-
jeka, Ivo Lola Ribar 6, Škibola Livio, Rije-
ka, Tina Ujevića 23, in Pastuović Gordana,
Rijeka, Ivo Lola Ribar 6, imenovani 25. 10.
1994 – zastopajo družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bila družba vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/20695/00, in sicer kot
ORTOPEDICA, podjetje za proizvodnjo in
prodajo ortopedske in medicinske opreme,
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Martinova 2/a.

Rg-36320

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01308 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925371
Firma: KOS ALEX IN DRUGI, pro-

izvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KOS ALEX IN DRU-

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

odgovornostjo
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Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Videž 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Aleksander – študent,

vložil 8.000 SIT, in Gaberc Stanislav – av-
toklepar, vložil 2.000 SIT, oba iz Slovenske
Bistrice, Videž 3, vstopila 20. 11. 1995, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kos Aleksander, imenovan 20. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomska propaganda; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Rg-36323

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00751 z dne 28. 6. 1995
pri subjektu vpisa SHOPPING CENTER
VEGROS, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 65, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06350/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uvedbo ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Firma:  SHOPPING  CENTER  VE-
GROS, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: SHOPPING CENTER
VEGROS, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štraus Jožef, razrešen 21. 6. 1995;
stečajni upravitelj Rupnik Janez, Maribor,
Strossmayerjeva 32/b, imenovan 21. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-36348

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01179 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5919797
Firma: CP–HAAG & COMPANY, tr-

govina, zastopanje in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: CP–HAAG & COM-

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Greenwiška 8
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Haag Paul – trgovec, in

Zeyher-Haag Claudia Gabriele – frizerka,
oba iz Nestelbacha 8302, Avstrija, Silber-
weg 19, vstopila 27. 10. 1995, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benika Haag Paul in Zeyher-Haag Claudia

Gabriele, ki zastopata družbo brez omeji-
tev, ter prokurist Črnčič Bojan, Maribor,
Greenwiška 8, imenovani 27. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-38089

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00214 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ATELJE JAPELJ, obliko-
vanje, svetovanje in projektiranje notra-
nje opreme in zunanjih prostorov, d.o.o.,
sedež: Gosposka ulica 24, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti
in tipa zastopnika, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5772770
Firma: ATELJE JAPELJ, oblikovanje,

svetovanje in projektiranje notranje
opreme in zunanjih prostorov, proizvod-
nja, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.

Ustanovitelja: Japelj Andreja, vstopila
31. 5. 1993, in Japelj Marko, vstopil 24. 5.

1995, oba iz Maribora, Maistrova ulica 14,
vložila po 756.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Japelj Andreja, imenovana 31. 5.
1993, in direktor Japelj Marko, imenovan
24. 5. 1995, zastopata podjetje brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čila; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-38096

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01451 z dne 18. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929482
Firma: REPRO POINT, izdelava gra-

fičnih predlog, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: REPRO POINT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva 37
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Franc, Miklavž na

Dravskem polju, Ulica Kirbiševih 73 in
Gartner Franz, Tienhaupten, Ausburg, Nem-
čija, Am Berg 22, vstopila 23. 9. 1995, vlo-
žila po 760.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lesjak Franc, imenovan 23. 9. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da mora za
posle, s katerimi se kupuje, prodaja ali obre-

menjuje nepremičnine, ali za posle, katerih
pogodbena vrednost presega 4,000.000 SIT,
pridobiti soglasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-38102

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01224 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SWATY, tovarna umetnih
brusov, d.d., sedež: Titova cesta 60, 2000
Maribor, pod št. vložka 1/00053/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5033861
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Naberšnik Drago, razrešen 30. 9.
1995; direktor Bezjak Branko, Kamnica,
Stara ulica 4, imenovan 1. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
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si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 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 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 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; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-38110

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00245 z dne 15. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09842/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939178
Firma: SOVEN, predilnica Srblin, pro-

izvodnja, trgovina, storitve in turizem,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Belin-

gerjeva 19
Osnovni kapital: 1,520.500 SIT
Ustanovitelja: Srblin Leon in Srblin Ma-

rija, oba iz Selnice ob Dravi, Belingerjeva
19, vstopila 11. 3. 1996, vložila po 760.250
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Srblin Leon, ki zastopa družbo brez ome-
jitev in prokuristka Srblin Marija, oba ime-
novana 11. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1585 Proizvodnja testenin; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken
volnenega tipa; 1722 Tkanje preje tipa vol-
nene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa vol-
nene česanke; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-

izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov.

Rg-38115

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00847 z dne 5. 4. 1996
pri subjektu vpisa FINETHERMO, grad-
nja industrijskih in stanovanjskih objek-
tov in trgovina, d.o.o., sedež: Neratova
ulica  13,  2000  Maribor,  pod  št.  vložka
1/09132/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in dejavno-
sti, uskladitev vpisa s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5834937
Ustanovitelji: Nagel Elly, izstopila 17.

7. 1995; AGRO COMMERZ Aktienge-
sellschaft, Landkreis Starnberg, Nemčija,
Inning, vložil 750.000 SIT, Čeh Franc, Ma-
ribor, Neratova 13, vložil 525.000 SIT in
Dolenc Mirko, Celje, Roška 11, vložil
225.000 SIT, vstopili 11. 10. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
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plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-38117

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01284 z dne 5. 4. 1996
pri subjektu vpisa DR. ZWACH-INTER-
NATIONAL TAX CONSULTING, druž-
ba za gospodarsko svetovanje, d.o.o., se-
dež: Dušanova 3, 2000 Maribor, pod št.
vložka 1/05651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov in dejavnosti, uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5610729
Firma: KOLETNIK, družba za gospo-

darsko svetovanje, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: KOLETNIK, d.o.o.
Ustanovitelja: Dr. ZWACH GmbH, iz-

stopil 10. 11. 1995; Koletnik Filip Andrej,
Maribor, Dušanova 3, vstopil 26. 12. 1994,
vložil 1,570.117 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koletnik Filip Andrej, imenovan 26.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55303 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

Rg-38123

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01303 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa KLAS, trgovska druž-
ba, d.d., sedež: Ptujska cesta 95, 2000 Ma-
ribor, pod št. vložka 1/02121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in zapisnik 1. seje
skupščine z dne 22. 11. 1995 s temile podat-
ki:

Matična št.: 5099510
Člani nadzornega sveta: Stepišnik Jan-

ko, Voglar Franc, Voršič Srečko, Kenik An-
ton in Robar Miroslava, vstopili 22. 11.
1995, Durjava Matjaž, izstopil 22. 11. 1995,
Stonič Radovan, vstopil 22. 11. 1995.

Rg-38130

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00104 z dne 3. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ZOM, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ul.
heroja Šlandra 17, 2000 Maribor, pod št.
vložka 1/01082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5301467
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Ustanovitelji: Zorko Martina, Maribor,

Medvedova 10, vstopila 12. 12. 1989 in Zor-
ko Matjaž, Maribor, Gregorčičeva 21/a,
vstopil 15. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Zorko Olga in
Zorko Martin, izstopila 15. 1. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zorko Olga, razrešena 15. 1. 1996;
direktorica Zorko Martina, ki zastopa druž-
bo brez omejitev in prokurist Zorko Matjaž,
imenovana 15. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 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 kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 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 mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-38133

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01325 z dne 3. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09710/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5922470
Firma: WEISS & FABIJAN, trgovina z

vinogradniško in kletarsko opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: WEISS & FABIJAN,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Jakobski dol, Zgornje

Hlapje 18
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Weiss Werner, Ehrenhau-

sen 8461, Avstrija, Vogau 572, vložil
2,040.000 SIT, in Fabijan Zvonko, Jakobski
dol, Zgornje Hlapje 18,  vložil 1,960.000
SIT – vstopila 17. 11. 1995, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
rist Weiss Werner in direktor Fabijan Zvon-
ko, ki zastopa in predstavlja podjetje z ome-
jitvijo, da sklepa pravne posle v vrednosti
nad 2,000.000 SIT ob sopodpisu prokurista,
imenovana 17. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 01131 Vi-
nogradništvo; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
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dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6521 Finančni zakup (leasing).

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-38134

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01022 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER,
d.o.o., sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02927/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5298849
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bauman Štefan, razrešen 11. 4. 1994;
direktor Dolinšek Vladimir, Selnica ob Dra-
vi, Črešnjevec ob Dravi 34/a, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-38138

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00238 z dne 1. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5931304
Firma: GRADBENIŠTVO GOLUBO-

VIĆ IN DRUGI, družba za gradbeništvo,
trgovino in storitve, d.n.o.

Skrajšana  firma:  GRADBENIŠTVO
GOLUBOVIĆ IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Goriška 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Golubović Mika – grad-

beni delavec, Tutnjevac, Bosna in Hercego-
vina, in Todić Goran – avtomehanik, Mari-
bor, Goriška 7, vstopila 29. 2. 1996, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Golubović Mika in Todić Goran,
imenovana 29. 2. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-

šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-38159

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01409 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MARNIT, marmor in gra-
nit, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04500/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti in tipa zastopnika, uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5538327
Firma: MARNIT, trgovsko, proizvod-

no in storitveno podjetje z naravnim kam-
nom, d.o.o.

Sedež: : 2000 Maribor, Tržaška cesta
85

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Vojko, Maribor,

Železnikova 30, vstop 18. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rozman Vojko, imenovan 18. 10. 1991,
in prokurist Rozman Herman, imenovan
14. 11. 1995, oba iz Maribora, Železnikova
30, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 1411
2670 Obdelava naravnega kamna; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 4521 Splošna gradbena de-
la;4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,

letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-38160

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01471 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa IMP MONTAŽA, p.o., se-
dež: Špelina ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5078083
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2821

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno prijektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
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Rg-38161

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00428 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TOLAR’S, podjetje za fi-
nančni inženiring, d.o.o., sedež: Benedikt
p.o. 6, 2234 Benedikt, pod vložno št.
1/07296/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5695813
Firma: TOLAR’S, podjetje za posred-

ništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gosposka ulica

13
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic  in zastavljalnic; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-38169

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00686 z dne 12. 4. 1996 pri

subjektu vpisa LOGEX, podjetje za posre-
dovanje v notranjem in mednarodnem
prometu, d.o.o., sedež: Meljski dol 5/b,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/02670/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti in
omejitev zastopnika, uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5402026
Firma: LOGEX, podjetje za posredo-

vanje v notranjem in mednarodnem pro-
metu in trgovino, d.o.o.

Ustanovitelji: Valenko Oton, Maribor,
Meljski dol 5/b, vstopil 20. 12. 1995, vložil
1,515.834,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Valenko Tanja, Valenko Boštjan in
Valenko Maja, izstopili 20. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valenko Oton, imenovan 20. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana 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, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi

stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgo-
vina 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; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-38170

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00078 z dne 9. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09835/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930014
Firma: DEKOR–VALAND & CO., za-

ključna dela v gradbeništvu in trgovina,
d.n.o.

Skrajšana firma: DEKOR–VALAND &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Potiskova ulica 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Valand Damijan – voz-

nik, elektrikar, in Valand Silva – tekstilni
kemik, oba iz Maribora, Potiskova ulica 14,
vstopila 20. 1. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Valand Damijan in Valand Silva,
imenovana 20. 1. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 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 inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.
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Pravkar izšlo!

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 njego-

vem 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 zapo-

slovanja, o štipendiranju itd.

Cena: 2100 SIT (10399)
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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.

Pravkar izšlo!

PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV

GRADBENA POGODBA
Tretja spremenjena in dopolnjena izdaja

STATUT INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE, ki je bil sredi februarja

1997 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, je vzrok, da je založba Uradni

list izdala tretjo spremenjeno in dopolnjeno izdajo zelo iskane zbirke predpisov o

graditvi objektov. Knjižici smo dodali novih 50 strani z določbami omenjenega

statuta. Uvodoma so v njej pojasnila k nekaterim spremembam zakona o graditvi

objektov, ki jih je pripravila sodelavka Ministrstva za okolje in prostor, dipl. iur.

Alenka de Jong Nemanič.

Med zakoni je najprej objavljeno veljavno besedilo zakona o graditvi objektov,

sledijo pa mu zakoni o urejanju prostora, o urejanju naselij in drugih posegov v

prostor ter o stavbnih zemljiščih.

V drugem delu knjige je ponatisnjeno XIII. poglavje zakona o obligacijskih razmer-

jih z naslovom Gradbena pogodba s komentarjem pok. prof. dr. Stojana Cigoja.

Dodane pa so tudi gradbene uzance.

Cena 2205 SIT (10406)
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